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▼ 
„Prostia

nu cunoaşte 
limite, 

în schimb 
cunoaşte 

o grămadă 
de oameni!”

GRIPA ȘI VIROZELE FAC RAVAGII! MEDICII SUNT ÎN ALERTĂ

În perioada 11-17 februarie, 198,9 mii 
de persoane s-au îmbolnăvit de gri-

pă și viroze respiratorii  în Ucraina, anunță  
Centrul de Sănătate Publică al Ministerului 
Sănătății din Ucraina. Medicii bat alarma din 
cauza lipsei în farmacii a testelor rapide pen-
tru detectarea gripei. Din această cauză este 

dificil de a diagnostica dacă pacientul suferă 
de o răceală banală sau de o formă acută de 
gripă. În următoarea perioadă se așteaptă o 
creștere alarmantă a numărului de îmbolnă-
viri de gripă și viroze. Doar în ultimele două 
săptămâni au fost înregistrate 7 mii de cazuri 
de viroze respiratorii acute,  a declarat pentru 

„Radio 10”, Iuri Păduraru,  medic-epidemiolog 
la Centrul regional de laborator Cernăuți al 
Ministerului Sănătății din Ucraina. „În ultima 
perioadă au fost diagnosticate zeci de cazuri 
de gripă. După investigațiile de rigoare s-a 
stabilit că bolnavii au fost infectați cu virusul 
gripal de tipul A H1N1 și H3N2.  Acești paci-

enți au avut  complicații severe, care au dege-
nerat în pneumonie. Virusul gripal care circulă 
acum este foarte virulent, agresiv și cauzează 
decese. În acest sezon epidemic în Ucraina 
au decedat din cauza gripei  30 de persoane, 
inclusiv 4 copii. Depunem toate eforturile pen-
tru ca pacienții să primească îngrijiri medicale 
în timp util și pentru a evita decesele din cau-
za gripei”, spune Iuri Păduraru.  

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) 
avertizează că în unele cazuri această boa-
lă respiratorie contagioasă, cauzată de vi-
ruși gripali, poate duce la complicații severe 
și deces. OMS transmite că cel mai eficient 
mod de a preveni gripa este vaccinarea. 
Specialiștii susțin că vaccinarea ar trebui să 
fie făcută cu prioritate de către persoanele 
în vârstă, femeile însărcinate, copiii mici și 
persoanele cu afecțiuni de sănătate, pre-
cum și de către personalul medical, cei care 
sunt cei mai expuși la virusul gripal. Virusul 
gripal se transmite pe cale respiratorie, prin 
strănut și tuse. Simptomele gripei includ: 
febră, durere de gât, secreții nazale, tuse 
seacă, oboseală, durere de cap sau dureri 
musculare. Pentru prevenirea îmbolnăvirii 
cu gripă, pe lângă vaccinare, medicii reco-
mandă respectarea câtorva măsuri de igi-
enă: spălați-vă pe mâini în mod regulat cu 
apă și săpun, acoperiți-vă gura și nasul cu 
un șervețel atunci când strănutați, stați aca-
să când sunteți bolnav, nu reutilizați batiste 
sau șervețele (virusul gripei și alte virusuri 
respiratorii pot supraviețui temporar în afara 
corpului, astfel încât vă puteți infecta atin-
gând batiste și șervețele utilizate).

Se măresc pensiile, 
de la 1 martie! 

În Bugetul de stat sunt  suficiente 
fonduri  pentru majorarea  planifica-

tă a pensiilor, susține vicepremierul Pa-
vlo Rozenko. Potrivit Guvernului, din luna 
martie curent pensiile cetățenilor ucrai-

neni vor fi majorate cu 17-22 la sută, iar 
recalcularea pensiilor va avea loc anual 

în mod automat. 
Potrivit Ministe-
rului Finanțelor 
în 2017 pensi-
ile ucrainenilor 
au crescut cu 
170 de grivne.  
În ianuarie cu-
rent mărimea 
pensiei medii în 
Ucraina a con-
stituit 2.645 de 
grivne, iar cea 
minimă a cres-
cut de la 1.497 
grivne la 1.669 
grivne. Anteri-
or, Ministerul 
Politici Sociale, 
anunța că prin-
cipala cauză a 
pensiilor foar-
te scăzute ale 

ucrainenilor (în comparație cu cele euro-
pene) este economia subterană și  sala-
riile în plicuri.

Regiunea Cernăuți: 
În 2018 slănina s-a scumpit cu 34%
Potrivit președintelui Asociației 

ucrainene a furnizorilor de lan-
țuri de rețele comerciale, Oleksii Do-
roșenko, în 2018 regiunea Cernăuți 
s-a clasat pe locul doi într-un top al 
regiunilor ucrainene cu cele mai mari 
scumpiri a slăninii de porc. Prețul aces-

tui produs din piețele agroalimentare 
din regiune s-a majorat cu 34% (19,1 
grivne), ajungând până la 75,8 grivne 
kilogramul. Pentru comparație, în 2017 
prețul unui kilogram de slănină de porc 
în regiunea Cernăuți era de 56,7 griv-
ne.
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Pagină realizată de Mihai URSU

UCRAINA FACE APEL LA MAI MULT AJUTOR 
FINANCIAR DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

Ministrul ucrainean de Externe, Pa-
vlo Klimkin, a cerut Uniunii Europene, 
luni, împrumuturi de sute de milioane 
de euro şi ajutor pentru infrastructură 
şi domeniul afacerilor în regiunile de 
est şi de sud, relatează site-ul agenţiei 
Reuters. Miniştrii de Externe din UE au 
purtat discuţii privind mărirea ajutoru-
lui dat Ucrainei, unde luna viitoare vor 
avea loc alegeri prezidenţiale. Înaltul 
Reprezentant al UE pentru Afaceri Ex-
terne, Federica Mogherini, a confirmat 
că Blocul comunitar va impune mai 
multe sancţiuni asupra Rusiei în urma 
incidentului din Marea Azov. „Avem 
nevoie de susţinere în sudul Ucrainei, 
să lucreze cu noi la infrastructură. Ten-
tativele Rusiei de a destabiliza sudul 
Ucrainei sunt importante pentru secu-
ritatea europeană", a declarat Klimkin. 
„Există o încercare de a sufoca întrea-
ga regiune Donbas. Avem nevoie de in-
frastructură, este vorba despre drumuri 
şi căi ferate. Şi pentru a susţine oamenii, să-i aju-
tăm să lanseze afaceri mici şi medii pentru că avem 

nevoie să transformăm întreg modelul economic", a 
adăugat ministrul.

Amnesty International 
critică autoritățile 

ucrainene pentru eșecul 
investigării dosarelor 

protestatarilor 
de pe Maidan

Amnesty International a criticat autoritățile ucrainene pen-
tru că nu au reușit să facă dreptate celor care au suferit de 
pe urma abuzurilor poliției în timpul protestelor din 2013-2014 
din Kiev, de la sfârșitul cărora s-au împlinit cinci ani. Într-o 
declarație a Organizației pentru apărarea drepturilor omului 
se spune că sistemul a împiedicat înfăptuirea justiției, în loc 
să-i pedepsească pe foștii și actualii reprezentanți ai orga-
nelor de drept responsabili de împușcarea protestatarilor de 
pe Maidan. Amnesty International a îndemnat autoritățile să 
contribuie la investigarea cazurilor de încălcare a drepturilor 
omului.

În timpul Euromaidanului, în capitală și în alte orașe 
ucrainene au fost uciși 106 oameni, inclusiv 13 polițiști. Pro-
curatura a stabilit circa 450 de suspecți și a intentat apro-
ximativ 300 de dosare. Instanțele judiciare au pronunțat 48 
de sentințe, dintre care numai nouă prevăd pedepse cu în-
chisoarea. Nici unul dintre foștii angajați ai poliției nu a fost 
condamnat la închisoare cu executarea sentinței. Protestele 
Euromaidanului au început pe 21 noiembrie 2013 ca reacție 
la refuzul fostului președinte Viktor Ianukovyci de a sem-
na Acordul de Asociere a Ucrainei la Uniunea Europeană. 
După ce poliția a devastat „orășelul de corturi” al opozanților 
în centrul Kievului, protestele au luat amploare. Violențele 
au atins apogeul în zilele de 18-20 februarie, când în urma 
ciocnirilor dintre protestatari și forțele de ordine au fost uciși 
77 de persoane.

Germania: Numărul locurilor de muncă 
vacante a ajuns la un nivel record

Numărul locurilor de muncă vacante în Germania 
a atins un nivel record în trimestrul patru din 2018, se 
arată într-un raport publicat marţi de Institutul pentru 
Cercetarea Forţei de Muncă (IAB). Datele subliniază 
soliditatea pieţei forţei de muncă, aceasta urmând să 
sprijine în continuare creşterea bazată pe consum a 

celei mai mari economii europene, transmite DPA. În 
perioada octombrie-decembrie existau pe plan naţi-
onal 1,46 milioane de locuri de muncă neocupate – 
cel mai ridicat nivel de după reunificarea Germaniei, 

în 1990 – arată datele IAB. Comparativ cu trimestrul 
precedent, s-a înregistrat o creştere de 221.000 de 
locuri de muncă vacante, iar faţă de perioada simi-
lară din 2017 un avans de 275.000. Raportul IAB 
este realizat trimestrial şi sunt intervievaţi aproximativ 
14.500 de angajatori din diverse sectoare ale econo-

miei. Numărul angajaţilor a ajuns la 
45,1 milioane în ianuarie, o creştere 
cu 42.000 faţă de decembrie şi cu 
488.000 faţă de perioada similară 
din 2018. Evoluţia favorabilă a pie-
ţei muncii este rezultatul creşterii 
robuste a Produsului Intern Brut al 
Germaniei timp de nouă ani la rând, 
apreciază analiştii. Guvernul condus 
de cancelarul Angela Merkel a intro-
dus în 2015 un salariu minim de 8,50 
euro pe oră valabil pentru mai mult 
de trei milioane de muncitori. Ultima 
dată salariul minim a fost majorat în 
2017, până la nivelul actual de 8,84 
euro pe oră. Experţii susţin că majo-
rarea salariului minim ar trebui să se 
petreacă în trepte, cu majorări suc-
cesive la 9,19 euro pe oră, în 2019, 
urmând ca a doua majorare să aibă 
loc la 1 ianuarie 2020, de la 9,19 la 
9,35 euro pe oră. Cu anumite excep-
ţii, salariul minim se aplică tuturor 
angajaţilor cu excepţia şomerilor de 

lungă durată care au găsit un nou loc de muncă în 
ultimele şase luni. Unele sectoare ale economiei ger-
mane au însă propriul lor salariu mwinim, care este 
mai mare decât nivelul impus la nivel naţional.

PROPRIETARII 
DE „EURORABLE” 

AU PLĂTIT CĂTRE BUGETUL 
DE STAT PESTE 

11 MILIARDE DE GRIVNE
Cetățenii ucraineni continuă să vămuiască autoturismele cu 

numere de înmatriculare străină. Drept urmare a procesului de 
vămuire, 11,38 miliarde de grivne au fost plătite către Bugetul de 
stat, comunică  Serviciul Fiscal de Stat.  Anterior se preconizau 
venituri de doar 1 miliard de grivne. Reamintim, că în conformi-
tate cu Legea Ucrainei din 8 noiembrie 2018 nr. 2612-VIII  „Cu 
privire la introducerea amendamentelor la Legea Ucrainei  „Des-
pre Codul Vamal al Ucrainei” și a unor alte acte legislative din 
Ucraina privind importul de vehicule în Ucraina”, pentru cetățenii 
ucraineni sunt stabilite noi condiții referitoare la importul mijloa-
celor de transport.
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Cuvântul poetic românesc 
„găzduit” la Școala din Cerlena 

Satul Cerlena din raionul Noua Suliță 
este situat mai departe de drumurile centra-
le, dar aceasta nu înseamnă că viața spiri-
tuală din localitate este mai modestă decât 
în alte părți. Școala medie din sat, cu limba 
română de predare, este frecventată în pre-
zent de 193 de elevi. Luând în considera-
re  faptul că multe familii tinere au plecat 
la câștig peste hotare, numărul elevilor este 
mult-puțin normal pentru o școală medie 
sătească.

– Este un proces caracteristic pentru 
toate instituțiile de învățământ din locali-
tățile sătești, observă directorul Școlii din 
Cerlena, domnul Valeriu Priscu. Dar școa-
la există, funcționează normal, majoritatea 
cadrelor didactice sunt locale. Care este 
atitudinea elevilor față de limba maternă?  
O studiază așa cum cere programa școlară, 
se străduiesc să cunoască așa cum se cuvi-
ne și limba de stat. Sunt acțiuni extrașcolare 

pe care le desfășurăm în limba română, al-
tele – în limba ucraineană, chiar și în am-
bele limbi. În afară de aceasta, la noi, într-o 
obișnuită școală sătească, se învață două 
limbi străine: franceza și engleza. Elevii 
manifestă interes față de ele. Unii consăteni 
de-ai noștri lucrează în Franța, alții – în Ma-
rea Britanie. 

Miercuri, 20 februarie, cu prilejul Zilei 
mondiale a limbii materne, la Cerlena a fost 
organizată o întâlnire cu poetul bucovinean 
Mircea Lutic. 

– Ideea a fost susținută de Cabinetul 
metodic al Secției raionale de învățământ, 
precizează domnul director Valeriu Priscu. 
Au participat elevii din clasele a VII-XI-a și 
profesorii școlii. Pentru noi a fost o adevăra-
tă sărbătoare a cuvântului poetic românesc, 
doar nu atât de des ne vizitează scriitorii. 

– M-am ales cu o impresie foarte plă-
cută despre elevii și colectivul pedagogic al 

acestei școli, remarcă poetul Mircea Lutic. 
M-am ales cu o mare energie pozitivă și am 
citit acolo poezia mea „Maternă” – în două 
limbi – în română și în traducerea ucrainea-
nă. Ultima dată am fost la Cerlena cu vreo 
30 de ani în urmă. De atunci s-au schimbat 

multe, dar locuitorii de acolo au rămas sin-
ceri, omenoși  și cumsecade. 

Dacă ar fi mai multe asemenea întâlniri, 
graiul nostru matern ar prinde vigoare și mai 
mare, de care el are nevoie în asemenea 
vremuri de restriște. 

„Să ne iubim mama duhovnicească a limbii române” 

Cel mai frumos imn al lim-
bii române a fost scris de 

un preot, de Alexei Mateevici. 
Dar și primul poet român a fost 
mitropolitul Dosoftei, autorul 
„Psaltirii în versuri”. Iar poetul 
nostru național, Mihai Emi-
nescu, nu fără temei afirma că 
„Biserica este mama duhovni-
cească a limbii române. Este 
mama limbii române, dar nu ca 
orice mamă, ci mamă duhov-
nicească, pentru că Biserica 
a creat o limbă duhovniceas-
că, nu o limbă oarecare, ci o 
limbă română duhovnicească, 
pentru că sunt cuvintele lim-
bii române „duh și viață”, sunt 
cuvintele vii. Aceste cuvinte 
se mănâncă, pentru că ele ne 
adapă și ne hrănesc, pentru 
că așa a spus Mântuitorul că 
„omul nu va trăi numai cu pâi-
ne, ci cu tot cuvântul care vine 
de la Dumnezeu”. 

Când, după decenii de ateism în Țara 
Fagilor a început cinstirea „mamei noastre 
duhovnicești”, în Catedrala mitropolitană 
Pogorârea Sfântului Duh din Cernăuți au 
prins din nou un grai viu cuvintele ce vin de 
la Dumnezeu.  Rugăciunile în limba română 
erau rostite de părintele-paroh Adrian Acosta-
chioaie. El, împreună cu scriitorul și publicis-
tul Dumitru Covalciuc, a reînviat și frumoasa 
tradiție bucovineană din secolul al XIX-lea de 
a edita Calendarul ortodox. Ginerele lui Adri-
an Acostachioaie, părintele Gheorghe Florea, 
a devenit păstorul duhovnicesc al locuitorilor 
din Corovia, sat de lângă Cernăuți, cu popu-
lație mixtă – ucraineană și română. Pe urmele 
bunelului și tatălui a pornit Ion. După absol-
virea Seminarului teologic de la Chișinău el 
a revenit în Bucovina și, alături de tatăl său, 
Gheorghe Florea, cinci ani la rând a servit al-
tarul bisericii din Corovia. După moartea subi-
tă a părintelui Gheorghe, cu patru ani în urmă, 
feciorul său a rămas duhovnicul Coroviei. 

La Corovia, ca și în satele vecine – Cea-
hor și Molodia, limba română răsună numai 
în biserică, fiindcă în școlile de aici nu există 
clase românești. 

– Serviciul divin îl oficiem în două limbi 
– română și ucraineană, ne comunică pă-
rintele Ion Florea. Așa proceda și tatăl meu, 
părintele Gheorghe. Dar cu trei ani în urmă 
am reînnoit corul bisericesc. Din el fac parte 
și ucraineni, care cântă românește cântările 
bisericești. Este foarte bine când creștinul as-
cultă cuvântul Domnului în limba sa maternă. 
La Corovia persoanele care au depășit vâr-
sta de treizeci de ani vorbesc românește. Dar 
vine tineretul care nu manifestă interes față 
de ea, doar în școala locală nu mai sunt clase 
cu limba română de predare, părinții vorbesc 
cu ei acasă mai mult în ucraineană și limba 
română încetul cu încetul devine tot mai puțin 
întrebuințată. Cum va fi peste câțiva ani este 
greu de prevăzut. 

Tânărul părinte Ion Florea tinde să fie un 
bun păstor spiritual cum a fost tatăl și bunicul 
său. 

– Pentru mine bunicul, părintele Adrian, 

rămâne un exemplu de smerenie. A fost un 
om foarte înțelept, a cunoscut mai multe limbi, 
îndeosebi germana și franceza. A scris pre-
dici, iar prin editarea Calendarului creștin-or-
todox în limba română ne-a lăsat exemplu 
cum trebuie să procedăm în continuare întru 
propășirea neamului nostru dreptcredincios. 
La noi în regiune sunt preoți care cunosc bine 
și ucraineana, și româna și ar putea edita 
asemenea calendare, a opinat părintele Ion 
Florea. 

Biserica și școala sunt două instituții prin-

cipale unde omul trebuie să simtă bucuria de 
a comunica în limba sa maternă, de a simți 
valoarea ei spirituală excluzivă. Deocamdată 
în regiune numărul bisericilor, unde serviciul 
divin este oficiat în limba română, este mai 
mare decât numărul școlilor cu predarea 
obiectelor în limba română. E de dorit ca nu-
mărul acestor instituții să nu fie în scădere. 
Situația depinde de mai mulți factori – eco-
nomici și sociali, obiectivi și subiectivi, dar și 
de faptul în ce limbă rostește copilul „Tatăl 
nostru”.

Pagină realizată de Vasile CARLAȘCIUC  

21 februarie – Ziua limbii materne
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  Pagină realizată de Dumitru VERBIŢCHI

FEMEIE ACCIDENTATĂ 
ȘI ABANDONATĂ

Un șofer a accidentat o femeie în etate de 77 de ani și a fugit de 
la locul crimei. Accidentul s-a produs în localitatea Stălinești, raionul 
Noua Suliță. Bătrâna a fost spitalizată de urgență cu traume grave. 
Polițiștii de la SR Noua Suliță au avut nevoie de o oră pentru a identi-
fica mijlocul de transport și conducătorul auto în vârstă de 32 de ani, 
locuitor al raionului. Poliția a demarat o procedură penală. Sancțiunea 
articolului prevede limitarea de libertate pentru o perioadă de trei ani și 
sustragerea permisului de conducere tot pentru un asemenea termen.   

Hoț în serie prins de poliție
Un locuitor al orășelului Ber-

homet, raionul Vijnița, își „câș-
tiga” pentru viață prin aceea că 
fura acumulatoare și lucruri per-

sonale din mașinile oamenilor. 
Prin faptele sale, bărbatul le-a 
adus cetățenilor daune pentru 
suma de 15 mii grivne. În urma 
unor măsuri operative, oamenii 
legii au dat de urmele tânărului 

în vârstă de 19 ani, originar din 
acest orășel. Infractorul a mai 
fost tras la răspundere pena-
lă pentru activitate analogică. 

De data aceasta, hoțul riscă să 
stea după gratii vreo șase ani. 
Cercetările continuă. Polițiștii 
verifică posibila complicitate a 
tânărului la comiterea altor in-
fracțiuni.    

Tragedie 
la Storojineț: 

doi tineri 
au hotărât să se 

sinucidă
Doi tineri au decis să-și ia rămas bun de 

la această viață și s-au aruncat de pe o casă 
în gol. Înainte de aceasta, cei doi au lăsat și 
câte o scrisoare de adio. Tinerii au fost des-
coperiți în dimineața zilei următoare de către 
un lucrător al poliției. Unul dintre tineri era 
deja fără semne de viață, celălalt zăcea fără 
cunoștință. Versiunea prealabilă a acestei în-
tâmplări este aceea că tinerii au vrut să se 
sinucidă, aruncându-se de la etajul șase al 
unei clădiri neterminate. Se știe că tinerii prie-
teneau și-și plănuiau sfârșitul. Cei doi nu se 
aflau la evidență la organele de drept și so-
ciale. Tânărul decedat, născut în anul 2000, 
provenea dintr-o familie de medici și este 
caracterizat numai pozitiv de către colegii și 
profesorii de la colegiul silvic la care își făcea 
studiile. 

Contrabandiști opriți cu focuri 
de armă la Crasna   

Șase infractori au fost opriți de către apă-
rătorii frontierei la Crasna. Contrabandiștii au 
luat-o la fugă și au încercat să le opună rezis-
tență grănicerilor. În timpul urmăririi, apărătorii 
frontierei au fost nevoiți să tragă câteva focuri 
de avertisment în aer. Cu timpul grănicerii au 
descoperit și mașina cu numere de înmatricula-
re britanice, cu care se deplasau contrabandiș-
tii. Autovehiculul a fost oprit la distanța de trei 
kilometri de la linia Frontierei de stat. Față de 
infractori au fost întocmite procese-verbale. Ei 
urmează să răspundă în instanță în conformita-
te cu legislația în vigoare a Ucrainei. 

Bărbat tăiat în plină stradă la Cernăuți   
Un bărbat în vârstă de 32 de ani a fost spita-

lizat cu o rană de cuțit în abdomen. După inter-
venția chirurgicală bărbatul le-a spus medicilor 
că în noaptea zilei de 18 februarie a avut un con-
flict verbal cu un trecător necunoscut. Acesta i-a 
aplicat o lovitură de cuțit, i-a luat cu forța banii 
și telefonul mobil și a fugit. Polițiștii au demarat 
unele măsuri operative de căutare și reținere a 
agresorului. A fost intentată și o anchetă în baza 
articolului 187 punct 4 al Codului Penal al Ucrai-
nei. Sancțiunea articolului prevede închisoare 
de la 8 până la 15 ani cu confiscarea averii.  

O BĂTRÂNĂ A MURIT 
ÎN INCENDIU

O femeie în etate de 95 de 
ani din satul Lukivți, raionul 
Vijnița, a murit tragic în flă-
cări. Fiica acesteia a chemat 
pompierii, însă deja era târziu. 
Incendiul a izbucnit din cauza 
încălcării regulilor de securita-
te și comportării neatente cu 
soba. Focul a înghițit rapid bu-

cătăria din lemn și s-a extins 
asupra casei din apropiere. 
Din păcate, fiica celei deceda-
te nu a putut intra în interior 
din cauza fumului dens. Când 
pompierii sosiți la fața locului 
au intrat în casă, ei au des-
coperit corpul femeii deja fără 
semne de viață.

ȘI-A GĂSIT SFÂRȘITUL ÎN DRUM
Un bărbat în vârstă de 

57 de ani din localitatea 
Bilousivka a murit subit în 
apropiere de Complexul 
„Patru cârciume” în mâini-
le medicilor de la Spitalul 
raional central. Martorii 
oculari afirmă că bărbatu-
lui i s-a făcut rău și i-a ru-
gat să cheme medicii. So-
siți la fața locului, oamenii 
în halate albe au luat toate 
măsurile posibile pentru 
a-l readuce la viață. Efor-
turile lor nu au dat, însă, 
nici un rezultat. Se știe că 
bărbatul suferea de defici-
ențe cardiace.  
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DEPUTATUL GRIGORE TIMIȘ A PARTICIPAT LA CONFERINȚA 
INTERNAȚIONALĂ CONSACRATĂ PROCESELOR ELECTORALE 

DIN UCRAINA, REPUBLICA MOLDOVA ȘI ROMÂNIA 

La Cernăuți s-a desfășurat conferin-
ța științifică „Procese electorale în statele 
post-totalitare ca alegere civilizatoare: Quo 
Vadis?”. La eveniment au participat experți 
politici, profesori universitari, istorici și ex-
perți media din România, Republica Mol-
dova, Belarus, Ucraina, inclusiv analiști 
politici români din Cernăuți.  La acest eve-
niment științific a luat parte deputatul po-
porului din Ucraina, Grigore Timiș, care re-
prezintă în Rada Supremă Circumscripția 
electorală nr. 203 din regiunea Cernăuți.

În timpul deschiderii conferinței, depu-
tatul poporului din Ucraina, Grigore Timiș, 
a menționat că în statele postsocialiste ale-
gerile libere și democratice sunt mai mult 
decât necesare. Grigore Timiș, care a fost 
unul dintre invitații de onoare ai conferin-
ței, a comunicat că Ucraina va avea în anul 
curent două examene serioase la capitolul 
democratic: alegerile prezidențiale și par-
lamentare. El a subliniat că anul 2019 este 

unul electoral în Ucraina, Moldova, Româ-
nia, iar Polonia a manifestat în permanență 
un interes deosebit față de aceste procese 
din vecinătate.  Deputatul a vorbit în fața 
experților, reprezentanților puterii locale și 
ai Consulatului General al 
României la Cernăuți des-
pre importanța continuă-
rii reformelor în Ucraina 
pentru a realiza o perma-
nentă delimitare a elitei 
economice de cea politică. 
Deputatul a mulțumit orga-
nizatorilor pentru invitația 
de a deschide conferința 
științifică internațională.

O atenție aparte a fost 
acordată de experți situației 
politice din Belarus, Polonia 
și alte state postsocialiste. 
Majoritatea analiștilor politici 
au menționat necesitatea 
respectării legislației electo-
rale, responsabilizării elec-
toratului și elaborării unor 
mecanisme viabile de arti-
culare a intereselor sociale 
prin vot. Un capitol aparte 
al discuțiilor a fost războ-
iul informațional purtat de 
Rusia împotriva stabilității 
regionale și internaționale. Alte teme discuta-
te: războiul hibrid, situația din Estul Ucrainei, 
provocările regionale, situația din bazinul Mă-
rii Negre, tehnici de atac și apărare informa-
țională, structurarea politică și ideologia par-
tidelor politice, populismul și manipularea în 
cadrul proceselor electorale etc.

Conferința a mai fost salutată, în afa-
ră de Grigore Timiș, de Jonsa Marek (prin 

Skype), deputat al Seimului Poloniei, de 
reprezentanții Administrației Regionale de 
Stat Cernăuți, dar și de ministrul consilier 
Edmond Neagoe, care a transmis un me-
saj de salut și încurajare a unor astfel de 

evenimente științifice importante din partea 
Consulului General al României la Cernăuți, 
Irina Loredana Stănculescu. 

De precizat că discuțiile de la Cernăuți au 
fost ca o continuare a unei mese rotunde inter-
naționale, care a avut loc la Bălți în decembrie 
2018.  „Trebuie să aprofundăm colaborarea 
ucraineano-moldovenească la nivel regional. 
Trebuie să construim o Europă a regiunilor. 

Sper că după alegeri Republica Moldova va 
continua politica de integrare europeană”, a 
spus Grigore Timiș în timpul evenimentului ști-
ințific din 2018. Parlamentarul a subliniat faptul 
că între Ucraina și Republica Moldova sunt 

multe probleme interguvernamentale nerezol-
vate, dar sunt și unele tendințe pozitive, printre 
acestea fiind menționate coordonarea activi-
tăților la punctele vamale, discutarea viitorului 
Transnistriei într-un context european, semna-
rea unor acorduri de cooperare economică.

Serviciul de presă 
al parlamentarului 

Grigore TIMIȘ 

Deputatul în cotidian

LA TÂRNAUCA 
A AVUT LOC 
UN TURNEU 
REGIONAL 
DE VOLEI 

ÎN MEMORIA 
FOSTULUI 
DIRECTOR 
AL ȘCOLII, 

IACOB POSTEVCA

Satul Târnauca din raionul Herța i-a întâm-
pinat cu vreme caldă și de primăvară pe cei 
mai buni tineri sportivi din regiunea Cernăuți. 
În școala nouă din localitate, în sala sportivă, a 
fost organizat un turneu interesant de volei în 
memoria fostului director al școlii, Iacob Pos-
tevca. Turneul a fost finanțat de deputatul po-
porului din Ucraina, Grigore Timiș. 

Au participat patru echipe de fete din raioa-
nele Herța, Hliboca și Noua Suliță, care au lup-
tat pentru cupa turneului. Admiratorii sportului 
au fost uimiți de nivelul de pregătire a sporti-
velor. 

„Din fericire, mai sunt în regiune entuziaști 
care se ocupă în mod sistematic de dezvol-
tarea și păstrarea celor mai valoroase tradiții 

sportive. O dispoziție bună și medalii au adus 
tinerele sportive acasă, lăsând în inimile noas-
tre speranța în renașterea celor mai importan-
te tradiții ale voleiului regional pentru copii!”, a 
declarat pentru presa din Cernăuți deputatul 
Grigore Timiș, sub al cărui patronat a avut loc 
turneul de volei. Parlamentarul a subliniat că 
sărbătoarea sportivă a fost organizată în co-
laborare cu Secția raională de învățământ din 
cadrul Administrației Raionale de Stat. Grigore 
Timiș a adăugat că susținerea sportului în me-
diul tineretului reprezintă o investiție în viitorul 
nostru, o investiție în sănătatea generațiilor ti-
nere.  

Bogdan LAZARCIUC
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Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC

CUM URMEAZĂ SĂ FIE O BIBLIOTECĂ SĂTEASCĂ 
ÎN CONDIȚIILE ACTUALE 

– Această ședință a „Școlii bibliotecarului” a fost 
condusă de directorul-adjunct al bibliotecii noastre, 
doamna Angela Marcu, precizează doamna Elena 
Mihai. Șefii bibliotecilor din satele raionului partici-
pă la discuțiile prin Skype, cu atât mai mult că dis-
pun de o experiență bogată. Ele au fost inițiatoarele 
creării „Școlii tânărului bibliotecar”. Numai în raio-

nul Herța funcționează o astfel de 
școală de însușire mai profundă 
a profesiei. Pentru noi este o bu-
curie dublă, fiindcă dispunem de 
cadre tinere. 

– Fiecare bibliotecă sătească 
are o anumită orientare, continuă 
doamna Elena Mihai. De exemplu, 
Biblioteca din Horbova, condusă 
de Elena Jechel, valorifică tradiții-
le populare românești. Bibliotecarii 
de aici au alcătuit colecția „Cânte-
cele strămoșilor noștri” de un real 
folos pentru artiștii amatori din lo-
calitate. La bibliotecă, de aseme-
nea, sunt alcătuite scenariile mul-
tor acțiuni culturale de masă. 

La Buda Mare funcționează 
„Centrul biblioterapeutic”, inițiat de 
Vera Iftinca. El a ocupat locul doi 
pe regiune în privința deservirii 
persoanelor cu dezabilități. Iar la 

Biblioteca din Culiceni, condusă de tânăra Tatiana 
Andrus, anul trecut a fost realizat un proiect interna-
țional (Franța-Moldova-Culiceni). În rezultat, această 
bibliotecă sătească a primit cărți și jocuri interactive 
pentru suma de 1.000 euro. Deci, avem cu ce ne 
mândri, afirmă  directoarea Bibliotecii raionale cen-
trale Herța, dna Elena Mihai. 

Pe lângă Biblioteca raională centrală Herța 
funcționează „Școala bibliotecarului”. În ca-

drul ei bibliotecarii au posibilitate să facă schimb 
de experiență. Le sunt de mare folos și mijloa-
cele performante de comunicare. Săptămâna 
trecută, prin Skype, bibliotecarii herțeni au luat 
cunoștință de experiența avansată a Bibliotecii 
centrale din orașul Uman, regiunea Cerkasy, 
aflând despre felul cum funcționează bibliotecile 
în condițiile descentralizării și formării comu-
nităților teritoriale unite. Asemenea şedinţe cu 
bibliotecarii din diferite regiuni ale Ucrainei au 
loc în fiecare trimestru, ne-a comunicat directoa-
rea Bibliotecii raionale centrale Herța, doamna 
Elena MIHAI. 

Ada ROGOVȚEVA l-a adus la Cernăuți pe… 
„Solomon în fustă” 

Artista poporului și Eroul Ucrai-
nei, Ada Rogovțeva, întreprinde un 
turneu prin Ucraina cu spectaco-
lul „Solomon în fustă”, producân-
du-se în rolul bunicuței Esfir, care 
visează să aibă un nepoțel. I-a și 
găsit fiului mireasă, dar în viață se 
întâmplă cu totul altfel. Este o co-
medie de familie după o piesă de 
Ludmila Ulițka. Spectacolul „So-
lomon în fustă” a fost pus în sce-
nă de Kateryna Stepankova, fiica 
Adei Rogovțeva. 

Pentru publicul cernăuțean 
spectacolul „Solomon în fustă” a 
fost o adevărată sărbătoare tea-
trală. Răspunzând la întrebările 
jurnaliștilor, protagonista specta-
colului, Ada Rogovțeva, printre 
altele, a criticat aforismul marelui 
Schakespeare că viața este un 
teatru, iar toți oamenii sunt doar 
actorii lui. „Pe mine, ca actriță, mă 
supără foarte mult această frază, 
doar viața și teatrul sunt două lu-
cruri diferite, care se reflectă unul 
pe altul. Și atât. Iar viața este cu 
mult mai cruntă, ea nu poate fi 
jucată a doua oară”, a accentuat 
artista poporului. Ea a găsit de cu-
viință să-și exprime admirația față 
de Cernăuți: „Eu ador Cernăuțiul. 
Trecând pe străzile lui, le telefo-
nez prietenilor și le spun: iată, trec 

pe strada cernăuțeană îndrăgită, 
de care mă leagă atâtea amintiri. 
Din păcate, văd cum orașul se 

ruinează. Așa ceva nu trebuie să 
fie, doar Cernăuțiul este o perlă a 
Ucrainei…”. 

„Ciocârlia” muzicii populare 
românești  își trăiește 

drama peste ocean 
Maria Cio-

banu, una dintre 
cele mai îndrăgite 
interprete de mu-
zică populară din 
România, aplau-
dată pe întregul 
glob pământesc 
unde există comu-
nități românești, a 
declarat anterior 
la Los Angeles că 
vocea ei nu mai 
este la fel ca în ti-
nerețe: „Azi, Maria 
Ciobanu nu mai 
cântă cum cânta. 
Acesta e cursul 
vieții”. Și iată, a 
trecut un an de 
când „ciocârlia” 
muzicii românești 
nu urcă pe scenă, 
iar în România nu 
a mai revenit din 
anul 2017. Ce-
lebra cântăreață 
are probleme de 
sănătate. Ea se află la Los Angeles, la fiica sa. Medicii i-au pus mai 
multe interdicții, una dintre acestea fiind zborul cu avionul din America 
în România. Familia a decis s-o trateze la Los Angeles. 

Premiul pentru poezie 
acordat lui Daniel IONIȚĂ

Publicația „Literatura și Arta” din Chișinău a decis să acorde Pre-
miul pentru poezie pe anul 2018 omului de litere Daniel Ioniță din Aus-
tralia. În afară de faptul că este un poet de marcă, Daniel Ioniță contri-
buie la popularizarea poeziei românești în limba engleză. Din postările 
făcute de Daniel Ioniță reiese că el ține foarte mult la acest premiu din 
partea „Literaturii și Artei”. 

Din mesajele adresate „Libertății Cuvântului” de pe „continentul 
verde” de către Daniel Ioniță am ales această poezie a domniei sale. 

Sfântul dezmăț 
Mă pipăi confuz prin buzunare
După dragostea noastră, sanctuar dezmățat –
Ceara-mi piere acum din lumânare,
Iar focul mi se zbate sugrumat.

Am uitat unde-am pus-o, sau s-ascunde șireată
Și stihiile vieții m-ajung.
Timpul e, oricum, o potecă înghețată – 
Vreau să alunec cu tine spre amurg.

Dar tot ne mai ascundem prin măscări sublime,
Fără spectatori e teatrul nostru în doi – 
Mulțimea, grăbită, n-ar pricepe subtilul
Dezmățului sfânt dintre noi.
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MUGURII CE SE DESFAC PE VLĂSTARII CREAȚIEI… 

Avântul tinerilor 
și înțelepciunea bătrânilor 

Se spune că veșnicia s-a născut la sat, ea având 
avântul tinerilor, chibzuința gospodarilor și înțelepciunea 
bătrânilor. Pătrăuții de jos, așezat în Valea Siretului, din 
veac în veac se bucură de aceste caracteristici ale dăi-
nuirii veșnice. 

– În aceste vremuri grele, când oamenii se împrăștie 
prin lume pentru a-și găsi un rost în viață, în satul nostru 
mai sunt copii și tineri, iar fără ei nu ne putem închipui 
activitatea Casei de cultură, afirmă doamna Larisa Che-
dic. În momentul de față aici funcționează 12 cercuri. Cel 
mai vestit colectiv artistic este ansamblul  coregrafic „Mu-
gurel”, care poartă titlul onorific de „Colectiv popular”. El 
are trei grupe, formate după vârsta participanților: în pri-
ma grupă se ocupă elevii de 10-14 ani, în cea de a doua 
– adolescenții de 14-16 ani și în cea de a treia – tinerii. 

Eu, fiind coregraf de specialitate, mă strădui ca să 
aducem pe scenă autenticitatea dansurilor noastre po-
pulare, coloritul local. Pe timpuri mai vechi la Pătrăuții 
de Jos s-au așezat cu traiul familii din sudul Moldovei. 
Sârbele lor se deosebesc de cele bucovinene, însă cu 
timpul ele au căpătat specificul bucovinean. Anume așa 
și sunt ele prezentate de dansatorii noștri. Autentic tre-
buie să fie nu numai dansul, dar și costumul. Pentru con-

certele obișnuite dansatorii 
noștri au un fel de costuma-
ție, dar când ne prezentăm 
la concursuri și festivaluri, 
fie la Cernăuți, fie în Româ-
nia, aceștia îmbracă cos-
tume naționale adevărate, 
păstrate cu sfințenie în „lada 
bunicuței”. Cântecul, dansul, 
costumul național  şi sunt 
zestrea neamului nostru. 

Casa de cultură este 
considerată „casa mare” a 
satului. 

– Ea îi atrage pe copii 
și tineri, le deschide calea 
spre frumos, consideră di-
rectoarea Casei de cultură. 
Pătrăucenii vor să aibă ceva 
a lor, specific. Iată, Crasna 
se proslăvește cu Malanca. 
Ai noștri au hotărât să însce-
neze „Brâncovenii”. Această 
piesă a teatrului popular a 
fost inclusă în culegerea de 
folclor din Pătrăuții de Jos 
de Valeriu Zmoșu. Copiii au 
învățat-o și au prezentat-o la 
festivalul colindelor. Pătrăuții 
de Jos este un sat specific, 
una din puținele localități 
din regiune, unde pe vatra ei conviețuiesc de secole ro-
mânii și polonezii. Deci, am avut un festival de colinde 
ortodox-catolic. De altfel, mai toate acțiunile culturale le 
organizăm împreună cu biblioteca și școala. Avem susți-
nere din partea autorităților și locuitorilor satului. Părinții 
consideră drept onoare că odraslele lor participă la acti-

vitatea artistică. Doi feciori de-ai mei sunt membri ai an-
samblului „Mugurel”. Ne mândrim și cu soliștii noștri Vera 
Miglei, Daniela Grumeza, Cristina Ursulean, Constantin 
Gavriloaie… 

Hramul – o sărbătoare 
a casei părintești 

Încă din timpurile vechi hramul bisericii era consi-
derat una dintre cele mai mari sărbători ale satului. În 
prezent ea este o chemare pentru fiii și fiicele satului, 
plecați în patru zări ale lumii, să vină la casa părinteas-
că măcar pentru câteva zile să-și viziteze părinții, să se 
întâlnească din nou cu prietenii din copilărie. 

– Hramul de la Pătrăuții de Jos este un fenomen 
aparte, spune doamna Larisa Chedic. Se adună multă 
lume. Chiar și cei ce lucrează și locuiesc în țări mai 
îndepărtate caută să ajungă acasă. Biserica și Casa de 
cultură îi adună pe oameni, iar hramul fără cântec și 
joc nu este hram. Cândva la Casa de cultură activa Or-
chestra de instrumente populare „Rapsozii Carpaților”, 
creată de Ilie Schipor. Era vestită în întreaga regiune, 
i s-a conferit și titlul de „Colectiv popular”. Din cauza 
greutăților economice muzicanții au plecat la câștig și 
s-a desființat taraful. Dar, iată, hramul îi adună din nou 
pe acești muzicanți și ei își amintesc de tinerețe. Este o 
plăcere să-i asculți. 

Colaborarea – o șansă 
pentru dezvoltarea culturii 

– Istoria „Rapsozilor Carpaților” este pe cât de inte-
resantă, pe atât și de povățuitoare. Trebuie să facem tot 
posibilul ca să nu dispară asemenea colective artistice, 
ca în sat să fie păstrată tradiția și dezvoltată cultura, este 
convinsă doamna directoare Larisa Chedic. O șansă în 
această privință ne-a oferit  participarea permanentă la 
concursuri și festivaluri în România. Este un lucru de 
mare folos pentru artiștii amatori, dar și pentru noi, lucră-
torii culturii care îi însoțim. Facem schimb de experiență 
cu colegii noștri din România, inițiem proiecte de cola-
borare. Sunt 11 ani de când lucrez împreună cu doamna 
Natalia Balan, ea este conducătoare artistică și o tânără 
cu inițiativă. Am pus la cale crearea unui nou muzeu al 
satului. La Pătrăuții de Jos funcționează de mai mulți ani 
Muzeul etnografic „Gheorghe Zmoșu”, organizat și creat 
prin sârguința profesorului și folcloristului Valeriu Zmoșu. 
El se află într-un local mic. Am pus la cale să extindem 
exponatele și să le expunem în alt local. Primarul satului, 
dl Gheorghe Fedorean, a căzut de acord și ne susține. 
Avem susținere și din partea Ministerului Culturii din Ro-
mânia, cu care vom realiza proiectul comun privind ame-
najarea noului muzeu. 

E posibil ca noul muzeu din Pătrăuții de Jos, raionul 
Storojineț, să fie inclus într-un itinerar turistic, doar fai-
ma  acestui sat a dus-o în lume ansamblul „Mugurel”. În 
atmosfera spirituală favorabilă din această localitate din 
Valea Siretului se desfac mugurii unor talente promiță-
toare.

Oamenii timpului

Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC

Cântecul și dansul au un singur anotimp – primăvara. Or, 
ele sunt o exprimare a primăverii care trăiește mereu 

în sufletul omului. Pentru doamna Larisa CHEDIC cântecul 
și dansul sunt o profesie, iar Casa de cultură din Pătrăuții 
de Jos, unde domnia sa este directoare, se aseamănă cu o 
livadă în care înfloresc mugurii talentelor. Nu întâmplător cel 
mai proslăvit colectiv artistic de amatori de aici a fost numit 
„Mugurel”. 
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Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN

Întâlnirea cu Messi i-a schimbat viața, în rău. 
Ce s-a întâmplat cu băiețelul din Afganistan

În urmă cu câţiva ani, imagi-
nea cu un copil de şapte ani din 
Afganistan, care şi-a confecţionat 
un tricou Messi dintr-o pungă de 
plastic, s-a viralizat. În cele din 
urmă, băiatul l-a întâlnit pe ido-
lul lui în 2016, în Qatar, dar viaţa 
familiei lui s-a schimbat drama-
tic, potrivit CNN. Talibanii au pus 
ochii pe copilul devenit faimos, 

iar familia acestuia a trebuit să 
fugă din localitatea în care locuia 
de teamă ca băiatul, numit Mur-
taza Ahmadi, să nu fie răpit sau 
ucis. „Din ziua în care Murtaza a 
devenit faimos, viaţa noastră s-a 
schimbat. Nu doar talibanii, dar şi 
alte grupuri au început să creadă 
că Messi i-a dat mulţi bani fiului 
meu. Nu l-am mai trimis la şcoală 

şi am fost ameninţaţi tot timpul”, 
a declarat mama băiatului, pentru 
CNN. Potrivit ei, copilul a primit de 
la celebrul fotbalist două tricouri 
cu autograf şi o minge.  „Era mai 
bine dacă Murtaza nu ajungea fai-
mos”, a adăugat ea. Acum, Murta-
za şi mama lui locuiesc în capitala 
Kabul, unde se ascund printre alţi 
refugiaţi.

Kickboxing. 11 medalii pentru sportivii storojinețeni

 Centrul  de lupte „Beskyd" 
din Ivano-Frankivsk a găzduit  
cea de-a treia etapă a Turneului 
pentru copii și tineret “Beskyd”. 
Raionul Storojineț a fost repre-
zentat la această competiție de 
elevii  Clubului Sportiv „FANAT", 
antrenori Volodymyr Drobot și 
Dmytro Tanasiiciuk. Storojinețe-
nii au cucerit 11 medalii, 4 din-

tre care prin knock-out. Andrei 
Grinciuc (locul I), Oleksandr Ta-
nasiiciuk (locul I), Rostislav Bort-
neak (locul II), Vladislav Frunza 
(locul I), Taras Tkaciuk (locul I), 
Stanislav Beker (locul I),  Egor 
Șelemin (locul I), Oleg Nimaciuk 
(locul I), Nikita Galinzovskii (lo-
cul II), Danilo Kolbert (locul II), 
Igor Pavliuk (locul II). Sponsorii 

turneului au oferit  premii valo-
roase participanților. „Fiecare 
turneu, fiecare luptă este o ex-
periență neprețuită. Luptătorii  
de la Clubul Sportiv „FANAT" au 
o pregătire  temeinică  și acest 
lucru se reflectă în competiții. În-
frângere demnă și victorie spec-
taculoasă”, a declarat antrenorul 
Volodymyr Drobot.

Pugilist din Cernăuți, 
medaliat cu bronz la Krivyi Rig

Mykola Jyjyian din Cernăuți a 
cucerit medalia de bronz la Tur-
neul masculin de box de la Krivyi 
Rig,  dedicat memoriei maestrului 
sportului din URSS, Oleksandr 
Asaulenko. La categoria 75 ki-
lograme sportivul cernăuțean a 

cedat la puncte în semifinale în 
fața lui Andrii Tymoșenko din No-
vgorod-Siverskyi. Mykola Jyjyian 
este elevul Școlii sportive pentru 
copii și tineret nr. 1 din Cernăuți, 
unde este antrenat de Ghenadi 
Soloviov.

Campionatul raionului 
Hliboca la minifotbal 

Etapa a IX-a. Rezultate 
Camenca (1) – Cerepcăuți – 10:3 
Voloca – Privorochia – 11:1 
Ceahor – Molodia –  3:3 
Camenca (2) – Suceveni – 0:3
Hliboca (2) – Volcineții Vechi – 2:7 
Corovia – Lucovița – 11:1 
Hliboca – Stănești – 5:3 
Tereblecea – Cupca – 11:3

Doi ex-jucători ai FC Bucovina, în vizorul 
echipelor din Liga Superioară din Bielarus

Foștii jucători ai  echipei cer-
năuțene de fotbal FC Bucovina, 
Oleksii Maidanevici și Iuri Pantea, 
au toate șansele de a-și continua 
cariera sportivă în cluburi de elită 
din Bielarus. FC Minsk a pus ochii 
pe Maidanevici, iar Iuri Pantea a 
intrat în centrul atenției  FC Sla-
vozir – Mozir. Ambii fotbaliști cer-
năuțeni au apărat culorile acestor 
echipe în meciuri amicale, dar 
oficial nu au semnat contracte 
cu aceste echipe. Amintim că Iuri 
Pantea a evoluat pentru FC Buco-
vina între anii 2013-2015, ulterior 
a jucat pentru echipele  Bahcisarai 
și Krymteplyțea din Crimeea. Mai-
danevici s-a aflat în componența 
echipei cernăuțene în sezonul 
2015-2016. În această perioadă a 

jucat în 24 de meciuri și a marcat 
2 goluri. Oleksii Maidanevici a mai 

jucat și pentru Obolon – Brovar 
(Kiev) și Arsenal Kiev. 

Campionatul raionului 
Storojineț la fotbal de sală 2019

Au fost disputate meciurile finale ale primei etape a Campionatului 
raionului Storojineț la fotbal de sală. Potrivit rezultatelor, cele mai bune 
trei echipe din grupe s-au calificat la următoarea etapă a competiției. 

Grupa I: FC Storojineț; FC Sokil; FC Ardan.
Grupa a II-a: FC Jadova Veche; FC Cuciurul Mare; FC Tisăuți.
Finala competiției este programată pe 24 februarie, la Şcoala spor-

tivă pentru copii și tineret din Storojineț. Începutul la orele 10.00.
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Un evreu bătrân, putred de bogat, trage să 
moară. Îşi cheamă în grabă nepoţii, deoarece între 
ei a decis să împartă averea, şi începe:

– Ţie, Izea, îţi dau fabrica de lenjerie pentru fe-
mei. Ţie, Simon, îţi las restaurantul din centrul ora-
şului. Tu, Avram, vei moşteni reţeaua de magazine 
alimentare.

Şi aşa până când îi împacă pe toţi. Când vine 
rândul mezinului, acela îi spune bunicului:

– Ştii, bunele, nu trebuie să-mi laşi nimic drept 
moştenire. Cred că o să fiu eu în stare să-mi câştig 
singur bogăţia. Spune-mi doar pe mare secret cum 
ai reuşit să devii atât de bogat?

Bătrânul evreu stă un pic pe gânduri, apoi răs-
punde:

– Eu, dragul meu, am respectat în viaţa mea 
două principii: dacă am spus că iau de la cineva 
ceva – am luat, iar dacă am spus că-i dau cuiva 
ceva, apoi am zis.

֍ ֍ ֍
Soacra pentru prima oară în vizită la proaspătul 

ginere. Dimineaţa:
– Vai, ginerică dragă! Toată noaptea m-au mân-

cat ţânţarii aici la voi. Dimineaţa chiar şi perna era 
plină toată de sânge.

–  Ce vrei să spui, mamă-soacră, că după ce 
te-au muşcat săracii, au şi vomitat?

֍ ֍ ֍
Doi prieteni se întâlnesc după mai multă vreme.
– Ce mai faci, Ghiţă, cum o duci?
– Mulţumesc de întrebare. Bine.
– Cu nevasta cum te mai împaci? Ştiu că după 

nuntă mergea totul bine. 
– Nu e rău nici acum. De două zile nu vorbeşte 

cu mine.
– Aoleu! Dar ce s-a întâmplat?
– A scotocit prin contactele din telefonul meu şi 

mare ne-a fost mirarea când formând „Sex pe gra-
tis”, a sunat telefonul ei. 

֍ ֍ ֍
– Azi îmi sărbătoresc nunta de tablă, îi spune un 

bărbat amicului său.
– Ce sărbătoare-o mai fi şi asta? – întreabă 

acela mirat.
– Azi se împlinesc cinci ani de când nevasta 

mea îmi dă să mănânc numai conserve. 
֍ ֍ ֍

Vine soţul acasă seara după o zi de muncă rupt 
de oboseală.

– Soarele meu. Nu vreau nimic altceva decât să 
mănânc şi să mă prăbuşesc în aşternut. Ce avem 
la cină?

– Îţi spun imediat, zice soţia pe un ton serios. 
Fiul tău are nota doi la mai multe obiecte pe semes-
tru, mâine trebuie să achităm plata la universitate 
pentru studiile fiicei, iar pe poşta ta a parvenit un 
mail în care se spune că păpuşica ta de amantă 
este un pic gravidă. Să-ţi mai prepar ceva?

– Nu, nu. Am mâncat pe săturate. Mulţumesc.
֍ ֍ ֍

Discută două vecine:
– Viorico, ştii că Ion a fost internat aseară la spi-

tal?
– Nu se poate! L-am văzut ieri la braţ pe bule-

vard cu o femeie foarte frumoasă!
– Exact. Numai că l-a văzut şi nevastă-sa.

֍ ֍ ֍
Se apropia perioada vacanţei şi soţul îi zice so-

ţiei sale:
– Draga mea, aş dori să merg undeva unde nu 

am fost niciodată şi să fac ceva ce nu am făcut ni-
ciodată.

Soţia:
– Perfect, scumpule. Treci la bucătărie şi spală 

vasele, căci s-au adunat mai multe timp de trei zile. 

De la lume adunate

ÎNGERUL PĂZITOR CE O APĂRĂ
Orice om are parte în această 

viaţă pământească de protecţia unei 
puteri, pe care mulţi preferă s-o nu-
mească îngerul păzitor. Și tot de  mul-
te ori, în clipele de cumpănă sau de 
grea încercare, răsuflăm uşurat şi 
cu satisfacţie atunci când acel înger 
păzitor ne scoate vii şi nevătămaţi la 
liman. 

Mihaela era prin ultimul an de 
școală când a cunoscut fiorii primei 
iubiri. Mulţi băieţi o curtau pe acea 
fetișcană cu ochii albaștri și părul 
blond. Fata rămânea de fiecare dată 
rece la complimentele lor. Într-o zi a 
rămas după ore cu profesoara de li-
teratură română, la care ţinea foarte 

mult şi faţă de care avea un respect 
aparte. A rugat-o pe doamna pro-
fesoară s-o ajute la nişte comenta-
rii literare. Visa să ia admiterea la 
facultate pentru a îmbrăţişa profe-
sia îndrăgită de pedagog. În plus, 
era pasionată de literatură. Şi aşa, 
stând de vorbă, în cabinet a intrat 
un bărbat înalt şi simpatic. Fata era 
deja la ieşire. Din întâmplare sau nu 
privirile celor doi s-au întâlnit: cea a 
lui Mihai – puternică şi încrezătoare, 
a fetei – timidă şi vinovată. Bărbatul 
i-a lăsat profesoarei nişte documen-
te şi a ieşit grăbit. Mihaela s-a mai 
reţinut un pic fără să intre în deta-
lii cu doamna Maria despre cine e 
tânărul simpatic. În acel moment l-a 
comparat cu un înger din dramele 
clasice. Mai târziu, când între cei 
doi s-a legat o dragoste ca în filme, 
aşa avea să-l dezmierde – îngerul 
mei scump.

Tânărul zvelt şi simpatic era nu 
altcineva decât chiar feciorul doamnei 
profesoare. Din ziua aceea a început 
să vină tot mai des pe la mamă-sa, 
căutând prilej s-o întâlnească pe Mi-
haela. Momentul, însă, nu se dădea 
venit. Zilele au trecut grăbite una 
după alta şi iată că a sosit şi serata 
de absolvire. După balul de poves-
te din şcoală absolvenţii au decis să 
continue sărbătoarea într-o mică pă-
durice din apropierea satului, împre-
ună cu profesorii lor dragi. Fără să-şi 
dea seama Mihaela l-a observat la 
un moment dat pe Mihai, care venise 
împreună cu doamna Maria. A rămas 
surprinsă, dar s-a bucurat enorm. Iată 
momentul mult aşteptat, s-a gândit 
fata în sinea ei. Abia atunci cei doi 

au făcut cunoştinţă mai îndeaproape.          
–  Părinţii îmi spun Mihai şi mă bu-

cur nespus de mult să te cunosc.
– Mihaela, răspunse fata scurt, fe-

rindu-şi privirea.
– Ştiu. Mi-a zis mama cum te 

cheamă şi, în acelaşi timp, m-a sfătuit 
să nu leg relaţie cu nici una din ele-
vele ei atât timp cât sunt pe băncile 
şcolii. Noroc că ai terminat şcoala că 
mă uscam de dorul tău şi era cât pe 
ce să mă duc la mănăstire, spuse bă-
iatul în glumă.  

Au urmat apoi mai multe glume, 
care erau, de fapt, întrebătoare. Dar 
şi fata s-a dovedit a fi cu caracter şi 
nu a vrut să-i dea de înţeles că sim-

te şi ea ceva deosebit pentru el. Prin 
comportarea ei şi răspunsurile seci la 
întrebări l-a pus puţin pe jar. Aşa sunt 
ele, femeile, le place când bărbaţii 
aleargă după ele. 

A doua zi, seara, la şcoală se or-
ganizau din nou dansuri. Şi de data 
aceasta Mihai şi-a făcut apariţia. Dar 
nici unuia, nici celuilalt nu-i ajungea 
îndrăzneala să se apropie. Mihaela îi 
urmărea orice mişcare, vedea cum o 
caută prin mulţime, însă evita să se 
apropie. Văzând că nu şi nu, Mihai 
s-a apropiat de o colegă de-a ei, i-a 
povestit ceva vesel, apoi a luat-o la 
braţ şi au dispărut afară. Abia atunci 
fata simţi un sentiment de regret şi, 
supărată cum era, a plecat acasă în 
toiul distracţiilor. Ajunsă în faţa casei, 
a observat la uşă un trandafir frumos 
şi un bileţel legat de el. „Vreau să te 
văd, frumoaso. În zadar am încercat 
să arătăm că suntem indiferenţi unul 
faţă de altul. Cred că şi tu simţi ceea 
ce simt eu. Hai să corectăm greșeala 
pe care am făcut-o amândoi. Te aş-
tept lângă şcoală”.

Ciudat lucru, se gândi Mihaela. 
Acum nu demult a plecat cu colega 
mea. Ce-o fi avut în cap bărbaţii ăş-
tia? Dar curiozitatea s-a dovedit a fi 
mai puternică şi, împreună cu senti-
mentele pentru băiat, i-au zis: „Du-te”.

– Ştiam că o să vii, Mihaela. Am 
înţeles din prima zi că eşti o fată seri-
oasă și punctuală.

– Mi s-a părut sau ai plecat cu 
ceva timp în urmă la braţ cu o colegă 
de-a mea.      

– A fost un truc. Colega ta m-a aju-
tat să te stimulez un pic pentru ca să 
vii aici.  

S-au luat de mână, plimbându-se 
până-n zori. A fost prima lor noapte 
dintr-o adevărată poveste de iubire ce 
avea să urmeze. Pentru că cei trei ani, 
care au urmat, au fost mai mult decât 
o poveste. Din acea noapte au deve-
nit nedespărţiţi. Şi dacă tinerii se mai 
ceartă uneori, romanul de dragoste 
al lui Mihai şi al Mihaelei a fost unul 
aparte. Se înţelegeau din prima vorbă 
şi cântăreau fiecare cuvânt spus pen-
tru a nu răni cumva persoana dragă. 
Mihai păşea chiar înainte cu gândurile. 
Într-o bună zi Mihaela i-a zis:

– Îngeraşul meu, cred că ai unde-
va un dispozitiv, care-mi citeşte gân-
durile.     

Flăcăul scoase din geantă un ca-
iet şi i-l arătă. 

– Aici îmi notez în scris toate senti-
mentele şi gândurile despre tine atunci 
când nu eşti aproape de mine, iubirea 
mea.  

Fata a insistat să i-l dea să-l ci-
tească, dar el a refuzat-o.

– Va veni şi ziua aceea, draga 
mea. Cândva o să le citeşti pe toate.

Dar, ţi-ai găsit să cedeze femeile. 
Din acel moment o rodea gândul în per-
manenţă cum să găsească vreo ocazie 
de a citi notiţele făcute de omul drag. 
Erau doar despre ea. Şi iată, într-o zi 
când bărbatul a intrat să facă duş, Miha-
ela  a scos repede caietul şi a început să 
citească. Nu a găsit acolo nici o dată, ci 
doar gânduri înşirate pe hârtie. Gânduri 
frumoase, cuprinse de cele mai înalte 
şi mai sacre sentimente ale unui bărbat 
pentru femeia iubită.  

– Te credeam altfel, îngerul meu.
Fata a tresărit speriată. În prag 

stătea Mihai îmbrăcat în haine de 
baie. 

– Te rog să mă ierţi, îngeraşul 
meu, dar curiozitatea a fost mai pu-
ternică decât mine. 

– Ţi-am promis doar că într-o zi îl 
vei citi. Promite-mi că nu vei mai face 
asemenea lucruri, a privit-o el drept în 
ochi. 

I-a promis şi s-a ţinut de cuvânt. 
Ştia că atunci când va sosi momentul 
potrivit, Mihai îi va da caietul în care 
era trecută povestea lor de iubire. Şi 
zilele au început să curgă şiroi pline 
de dulceaţă şi de fericire, dar și de cu-
riozitate din partea Mihaelei.

Dumitru VERBIŢCHI     
(Va urma)
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Rubrică susţinută de Valeria ŞTEFUREAC

Cât de necesar este consumul peștelui, 
dacă ai diabet

DACĂ AVEŢI DIABET ZA-
HARAT DE TIP 2, PUTEŢI 
CONSUMA PEȘTE ZILNIC.  
Potrivit Asociației americane a Inimii, toată 
lumea ar trebui să consume 2 porții de peș-
te pe săptămână. Dar diabeticii în special. 
Ce tip de pește este indicat diabeticilor? Cu 
precădere, cel cu carnea albă. Ideal este 
cel preparat la abur, la cuptor, fiert sau la 
grătar. Peștele prăjit nu este o idee bună, 
nici pentru diabetici, nici pentru persoanele 
fără probleme de sănătate.

La fel este indicat şi peștele cu carnea 
roz. Somonul și macroul conțin mai mulți 
acizi grași omega-3.

Diabeticii pot consuma orice tip de peș-

te. Cei bogați în acizi grași sunt indicați și 
persoanelor cu afecțiuni ale inimii, scad ten-
siunea arterială. Peștele cu carnea albă nu 
are atâtea grăsimi și ajută mult la păstrarea 
unei greutăți optime. Medicii recomandă 
consumul de pește, întrucât nu conține gră-
simi saturate, iar pentru diabetici, aceasta 
este o veste bună.

O inimă sănătoasă și un nivel bun al 
colesterolului, precum și lipsa unui exces 
ponderal sunt aspectele esențiale în viața 
unui diabetic. În felul acesta, sunt reduse 
complicațiile. Peștele are grăsimi, dar gră-
simi bune, nesaturate și acizi grași.

Insulina este un hormon care ajută ce-
lulele să transforme zahărul în energie. Oa-

menii dezvoltă diabet zaharat de tip 2 atunci 
când organismul lor are probleme de proce-
sare a insulinei.

Atunci când zahărul nu poate fi folosit 
în mod corespunzător, acesta începe să 
se acumuleze în sânge. Acest lucru poate 
duce la consecințe grave pe termen lung, 
cum ar fi leziuni neurologice, boli de inimă 
și boli de rinichi.

Ceea ce nu conţine zaharuri este bun 
pentru un diabetic. El trebuie să se axeze 
pe alimente sărace în carbohidrați, de ace-
ea peștele este o alegere excelentă. Când 
este consumat, nu crește nivelul zahărului 
din sânge.

Acizii grași luptă împotriva hipertensiunii 

arteriale, a bolilor de inimă și a colesterolu-
lui. Prin urmare, peștele este perfect pentru 
persoanele care încearcă să-și gestioneze 
diabetul și pentru cei care vor să-l prevină. 
Conform studiilor, persoanele care nu mă-
nâncă pește sunt mai predispuse la diabet 
de tip 2.

Diabetul este în strânsă legătură cu obe-
zitatea, așadar este destul de logic. Peștele 
nu e pe lista alimentelor care îngrașă.

Preparatele din pește sunt o idee bună, 
orice afecțiune ați avea. Evident, cu mare 
grijă cum este preparat și cu restricțiile afe-
rente legate de sare. Condimentați-l mai 
bine cu lămâie și ierburi și serviţi-l întot-
deauna cu o salată de legume proaspete.

Peștele este cea mai bună sursă atunci când 
vine vorba de acizii grași omega-3. Acizii grași 

omega-3 sunt esențiali pentru creier și organism. 
În cazul în care aveți diabet de tip 2, știți deja că 
trebuie să faceți câteva schimbări ale stilului de 
viață, dar aceasta poate fi o provocare. Trebuie 
să fiți mai activ și să vă monitorizați nivelul zahă-
rului din sânge, să luați medicamente și să aveți 
mare grijă la ceea ce mâncați.

AMESTEC MIRACULOS, APROBAT DE MEDICI, CARE 
SCADE COLESTEROLUL, TRATEAZĂ ARTRITA ȘI CREȘTE 

IMUNITATEA

Încă de acum 4.000 de ani, mierea 
a fost folosită ca remediu tradițional 
pentru aproape orice boală. Egiptenii 
au folosit-o pentru a trata rănile, grecii 
pentru o viață lungă, iar indienii pentru 
stabilirea unui echilibru în organism.

Este vorba de miere și scorțișoară. 
Mierea este extrem de benefică orga-
nismului și nu expiră! Scorțișoara a fost, 
de asemenea, folosită pentru diferite 
tratamente de-a lungul istoriei. 

Aceste două ingrediente, combina-

te, pot face adevărate minuni pentru în-
treg organismul:

REDUCE COLESTERO-
LUL.  Se adaugă două linguri de mie-
re și trei lingurițe de scorțișoară într-o 
ceașcă de ceai. Consumarea acestui 
amestec reduce colesterolul cu 10% în 
decurs de două ore.

Dimineața în loc de marmeladă sau 
gem, puneți puțină miere cu scorțișoară 
pe o bucată de pâine. Dacă se consu-
mă în mod regulat acest amestec, veți 
reuși să reduceți nivelul de colesterol 
din sânge și aveți posibilitatea să pre-
veniți un eventual atac de cord.

TRATEAZĂ ARTRITA.  
Într-o cană cu apă clocotită se ameste-
că o lingură de scorțișoară. Când se mai 
răcește puțin se adaugă două linguri de 
miere. Bea această băutură dimineața 
și seara. Utilizarea regulată a acestei 
băuturi vă ajută să tratați artrita cronică.

VĂ SCAPĂ DE INFEC-
ŢII ALE VEZICII BILIARE.  
Dacă aveți orice fel de infecție la vezica 
biliară, se poate folosi amestecul de mai 
sus, dar trebuie să schimbați cantitățile. 
Într-o cană de apă clocotită se adaugă 
două linguri de scorțișoară și o lingură 

de miere. Mierea se adaugă când apa 
se mai răcește puțin.

ALUNGĂ RĂCEALA.  
Dacă răciți frecvent, faceți un amestec 
dintr-o lingură de miere și un sfert de 
linguriță de scorțișoară. Acest amestec 
vă ajută să tratați răceala, tusea cronică 
și congestia sinusurilor.

STIMULEAZĂ IMUNI-
TATEA.  Aceste alimente consuma-
te zi de zi, protejează organismul de 
bacterii și virusuri. 

(Leacuri și terapii)

Oamenii de știință, medicii și alți experți 
au confirmat, în mod repetat, beneficiile 

consumului regulat din acest amestec mira-
culos. Este o armă puternică în lupta împo-
triva multor boli.

Pentru fumători 
și nu numai! Remediu natural 
pentru curățarea plămânilor

Ingrediente:1 bucată mică de rădăcină de ghimber, 
2 lingurițe de turmeric (curcuma), 400 g usturoi (curățat 
și tăiat în patru), 400 g zahăr brun. 

Preparare: Se încălzeşte apa și se amestecă za-
hărul până începe să clocotească. Apoi, se adăugă 
usturoiul, ghimbirul răzuit și turmericul și se lasă până 
când amestecul începe să fiarbă. Se închide aragazul 
şi se lasă să se răcească la temperatura camerei. Se 
păstrează ames-
tecul în frigider.

Se consumă 
două linguri din 
acest amestec 
în fiecare dimi-
neață pe stoma-
cul gol și două 
linguri în fiecare 
seară, la două 
ore după ultima 
masă.

Indiferent dacă sunteți fumător sau 
nu, puteți suferi de anumite boli de 

plămâni. Totuși, cei care nu renunță 
la acest viciu sunt, în general, mai 
predispuși la problemele de acest tip. 
Specialiștii propun o rețetă naturală, 
cu ajutorul căreia ne putem curăța plă-
mânii. Cei care au fumat mai mult de 
5 ani se confruntă adesea cu bronșită 
și accese de tuse, și în special lor li se 
recomandă acest remediu. Utilizarea 
siropului va oferi rezultate uimitoare, 
curățând și revitalizând plămânii.
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BERBECUL.  Săptămâna se anunță a 
fi una plină de evenimente, schimbări, aver-
tismente pe toate planurile: în cuplu, în ca-
rieră, în plan financiar. O săptămână în care 
nivelul tău de energie este la cote minime. Iar 

asta nu este prea bine, căci ai putea avea parte de o 
săptămână solicitantă la locul de muncă, iar momentele 
petrecute alături de partener v-ar putea închega și mai 
mult relația. 

TAURUL. Marți și miercuri, Luna se miș-
că prin casa comunicării și a deplasărilor pe 
distanțe scurte. Pentru cei care nu au o relație 
de cuplu în acest moment, săptămâna este 
favorabilă începerii unei noi povești de iubi-

re. Indiferent de vremea de afară, Taurul simte sosirea 
primăverii calendaristice, ceea ce îi sporește sensibi-
litatea. Nu e exclus să se îndrăgostească, eventual la 
prima vedere.

GEMENII. Ar trebui rezolvate unele 
chestiuni din relația ta cu familia. De dorit ar 
fi deci să închei unele capitole mai puțin plă-
cute. Dacă nu vrei să-ți atragi avertismente 
din partea șefilor, ar fi cazul să lași probleme 

personale acasă și să te concentrezi pe sarcinile tale. 
Gemenii au nevoie de sprijinul familiei, într-o perioadă 
când serviciul le cere mult timp și multă energie.

RACUL. Se prefigurează o săptămână 
în care s-ar putea ca la serviciu să mizezi pe 
abilitățile tale sociale. Cineva drag cu care nu 
ai menținut un contact stabil ar putea căuta 
să reînnodați legăturile. Racul trebuie să aibă 

grijă ce și cui spune, pe parcursul acestei săptămâni. 
Câteva vorbe aruncate aiurea pot să trădeze un secret, 
sau să aducă o jignire. 

LEUL. Se pot ivi, săptămâna aceasta, 
oportunități de câștig demne de luat în sea-
mă, dar și cheltuieli pe măsură. Acum este 
momentul să ieși la cafea cu cineva. Îți va 
face bine. Leului nu îi place să combine pro-

fesia ori afacerile cu viaţa sentimentală. În week-end, e 
posibil să primească o sumă importantă de bani.

FECIOARA. Ești cu energia pe cote de 
avarie, de aceea, ia o pauză când simți ne-
voia. În ceea ce privește relația de cuplu, te 
așteaptă o săptămână destul de încordată. 
Poate n-ar strica să vă puteți ajuta unul pe al-
tul.  Fecioara are o abordare rațională, logică, 

rece a fiecărei situații cu care se confruntă în această 
săptămână. Sentimentele sunt mai degrabă reprimate, 
deoarece nativii nu au încredere în ceea ce simt.

BALANŢA. Se prefigurează o săptă-
mână în care te simţi nemulţumit de multe 
lucruri. Poate n-ar strica să fii ceva mai în-
țelegător. La serviciu urmează o perioadă 
destul de aglomerată. Acum e momentul să 
te concentrezi pe viața socială și amoroasă. 

Nativii acestei zodii au tendința de a-și împărți viața în 
mai multe sectoare, ţinute în secret. 

SCORPIONUL.  Universul tău interior 
s-ar putea destabiliza pe parcursul acestor 
zile. Motivul ar putea fi unul de natură sen-
timentală. Oricare ar fi situația, caută să nu 
dramatizezi lucrurile. Oricare ar fi scenariul, 
important este să nu-ți neglijezi partenerul și 

copiii. Scorpionul simte nevoia să schimbe atmosfera, 
să vadă locuri noi și să cunoască lume nouă. 

SĂGETĂTORUL. Serviciul, dar mai 
ales ascensiunea profesională, te-ar putea 
preocupa destul de mult săptămâna aceasta. 
Din acest motiv, familia ți-ar putea duce dorul 
și se va simți neglijată, pentru că ești absorbit 

de carieră. Săgetătorul are parte de o săptămână în-
cărcată, pe plan profesional. Nativii vor fi supuși unor 
controale, vor participa la ședințe. Au nevoie de multă 
energie și de încredere în sine.

CAPRICORNUL. Pentru Capricorn, 
invitațiile la aventură nu lipsesc deloc, pe 
parcursul acestei săptămâni. În nici un caz 
nu se va plictisi, ba chiar dimpotrivă – există 
riscul să întreacă măsura. Este posibil ca 

unele persoane dragi mutate într-o altă localitate sau 
chiar altă țară să te caute, chiar dacă nu ați menținut 
un contact stabil. Apare şi posibilitatea de a câştiga 
mai mult. 

VĂRSĂTORUL.  Urmează o serie de 
evenimente cu impact emoțional destul de 
puternic. Comunicarea și organizarea sunt 
esențiale în această săptămână. Este ne-
voie de muncă multă să menții flacăra iubirii 

la fel ca atunci când ți-ai cunoscut partenerul de via-
ță. Vărsătorul își cumpără multe lucruri frumoase în 
această săptămână.  Dar, aproape că-și secătuiește 
bugetul.

PEȘTII.  Interacțiunile cu ceilalți pot 
presupune mai multă energie și răbdare din 
partea ta. Acordă-ți momente  de relaxare. 
În relaţiile cu partenerul simţi lipsa  de sen-
sibilitate a lui.  Dar, apar numeroase tentații, 
pe plan amoros. E greu de rezistat, chiar și 

pentru acei Pești, de obicei cuminți sau timizi. Latura lor 
aventuroasă va ieși, acum, la iveală.

HOROSCOP
25.02-3.03.2019

OBICEIURI, TRADIȚII 
ȘI SUPERSTIȚII 
DE DRAGOBETE

Ziua lui Dragobete, zeul tinereţii, 
al veseliei şi al iubirii, are origini stră-
vechi. Dragobete este un personaj 
preluat de la vechii daci şi transformat 
ulterior într-un protector al tinerilor şi 
patron al iubirii. Urmând firul anumitor 
legende populare, se pare că Dragobete 
(numit şi “Cap de primăvară”, “Năvalni-
cul” sau “Logodnicul Păsărilor”) nu era 
nimeni altul decât fiul babei Dochia, un 
flăcău extrem de chipeş şi iubăreţ, care 
seducea femeile ce îi ieşeau în cale. 
Dragobete a rămas însă până în ziua de 
astăzi ca simbolul suprem al dragostei.

Sărbătoarea Dragobetelui are o 
simbolistică bogată şi interesantă. Dra-
gobetele îngemănează în esenţa sa 
atât începutul, cât şi sfârşitul – începutul 
unui nou anotimp şi al reînsufleţirii na-
turii, sfârşitul desfătărilor lumeşti, căci 
începe Postul Sfânt al Paştelui.

În vremuri de demult, în 
această zi de mare sărbătoa-
re, tinerii îmbrăcaţi în straie 
frumoase, cuviincioase obiş-
nuiau să se adune în păduri 
şi să culeagă cele dintâi flori 
ale primăverii. Culesul flori-
lor continua cu voie bună şi 
cântece. La ceasul prânzului, 
fetele porneau în fugă spre 
sat, iar băieţii încercau să le 
prindă şi să le sărute. Dacă băiatul îi 
era drag fetei, aceasta se lăsa prinsă, 
ulterior având loc şi sărutul considerat 

echivalent al logodnei şi al începutului 
iubirii între cei doi. Înspre seară, logod-
na urma să fie anunţată comunităţii sa-
tului şi membrilor familiei.

Cei care participau la sărbătoare, 
respectând tradiţia, erau consideraţi a 
fi binecuvântaţi în acel an. Ei vor avea 

parte de belşug, fiind feriţi în schimb de 
boli şi febră. Conform anumitor super-
stiţii din bătrâni, cei care nu sărbătoreau 

această zi erau pe-
depsiţi să nu poată 
iubi în acel an. 

Dacă vremea 
era mohorâtă în 
această zi, dacă 
era foarte frig, ploua 
sau ningea, tinerii se 
adunau într-o casă 
„să facă de Drago-
bete”, să petreacă, 
să lege prietenii, să 
se ţină de jocuri şi 
ghiduşii. 

Cu ocazia aces-
tei zile, bătrânii 
satului acordau o 
îngrijire specială 
animalelor din ogra-
dă, dar şi păsărilor. 
Bătrânii credeau că 
în această zi păsări-
le îşi aleg perechea 
pe viaţă şi se unesc 
în construirea cui-
burilor. La sfârşit de 
iarnă şi început de 
primăvară, Drago-
bete oficia nuntirea 
păsărilor în cer. Sa-

crificarea animalelor este interzisă în 
această zi. 

Nu este voie să plângi în ziua de 
Dragobete. Se spune că lacrimile care 
curg în această zi sunt aducătoare de 
necazuri şi supărări în lunile care vor 
urma. 

I n v i t a ț i e

Dragi compatrioţi!
Vă invităm în ziua de 23 februa-

rie a.c., la ora 10.00, la o întâlnire 
de neuitat în incinta Centrului Cultural 
Român „Eudoxiu Hurmuzachi” din Cer-
năuţi (str. Kobyleanska, 9) cu autorii 
unor  cărţi minunate, apărute  în anul 
centenarului Marii Uniri.  

Este vorba despre întâlnirea cu Mihai 
Iacobescu, profesor universitar, istoric, 
autor al mai multor cărţi de istorie, dintre 

care amintim remarcabilele sale volume, 
„Din istoria Bucovinei, 1774-1862”, „30 
de zile în „Siberia”, „Scrisori din Bucovi-
na” şi cea mai recentă carte  a domniei 
sale – „Reflecţii privind România Mare 
(zămislire, evoluţie, prăbuşire)”.

Un alt invitat de onoare al Centrului 
nostru este profesorul  doctor în istorie 
Daniel Hrenciuc, autorul recentului vo-
lum „Familia Flondor versus destinul 
Bucovinei istorice”, autor binecunoscut 
prin cărţile despre minorităţile naţionale 
din Bucovina, publicate în anii trecuţi.

Cel de al treilea autor de marcă va 
fi  cunoscutul eminescolog Ion Filipciuc, 
scriitor şi publicist de forţă, cu noua sa 
carte de documente şi comentarii „Ge-
neralul Iacob Zadik în Bucovina”.

Au răspuns pozitiv la invitaţia noas-
tră şi binecunoscuta ziaristă şi scriitoa-

re Doina Cernica, care îşi va prezenta 
volumul  recent „Priveşte şi încearcă să 
vezi”, apărut la sfârşitul anului trecut, 
precum şi cercetătoarea ştiinţifică dr. 
Elena Pintilei,  autoarea albumului  „I. 
G. Zbiera – Album de familie”. 

Alături de cercetătorii suceveni vor 
fi şi trei autori nordbucovineni: publicis-
ta cernăuţeană Maria Toacă cu cartea 
„Drumuri de dor prin Ţara dragă”,  pre-
cum şi arhitecta Irina Corotun şi arhi-
vistul Dragoş Olaru, care vor prezenta 
albumul „Cernăuţi. Arhitectură Europea-
nă. Arhitectură Românească”, printre 
autorii cărora se numără şi domniile lor.

Vă aşteptăm cu drag la o întâlnire şi 
lansare de neuitat.

Centrul Cultural Român 
„Eudoxiu Hurmuzachi”

Vânt de primăvară
Un gingaș vânt de primăvară
Adie printre ramuri
Și ne-amintește odinioară,
De-un ciripit de grauri.     

Și e frumos al meu ținut,
Cu verzile coline,
Cu-al soarelui umil sărut,
Ce viața ne susține.

Îmbobocesc iarăși copacii,
Ca ani și ani la rând,
Cântându-ne prea sfânta pace,
Ce o purtăm în gând.

Un vesel tril de păsărele
Auzul ne desfată,
Un cer albastru, viorele...
E măreție înaltă.

În veac să dăinuie mereu,
Ce astăzi noi privim
Și Binecuvântarea lui Dumnezeu
Să fie cum o știm.

Sergiu  BESPALCO
  satul Stălinești, 

raionul Noua-Suliță
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În aceste zile de februarie 
doamna

Svetlana 
PANTEA-SCRIPCARU,

redactor superior al Re-
dacției emisiuni în limba ro-
mână a Radioului Ucrainean, 
adună rodul încă al unui an 
din viața sa. Un frumos prilej 
când este felicitată cu căldură 
de către soţul Petrică, feciorii 
Adrian și Igor, părinţii Petru și 
Eugenia, părinții-socri, Gheor-
ghe și Viorica, surorile Angela 

și Cornelia împreună cu familiile lor, finii de cununie 
Ion şi Ana, care vin să-i ureze sănătate, fericire și tot 
ceea ce-și dorește.

Draga noastră! În anii care vor veni îți dorim 
să găsești fericirea adevărată, dar să nu o cauți prea 
mult. Să nu pleci departe pentru a o căuta, ci și să știi 
că ea este foarte aproape. Fericirea ta este în ziua 
nouă în care te trezești cu voia Bunului Dumnezeu, 
ea e în soarele ce răsare, ea e în chipul frumos ce-ți 
zâmbește dulce atunci când te privești în oglindă.

Îți mai dorim să fii
Ca albul crinilor în floare,
Ca roua ce lucește-n zare,
Ca lacrima din ochi curată,
Ca rugăciunea-nflăcărată. 
Un adevăr în strălucire
Sau gingașa neprihănire.
Ca dragostea cea mai duioasă,
Ca frumusețea – mai frumoasă –
Așa să-ți fie-ntreaga viață.

La mulți ani!     

LIBERTATEA
www.lyberti.com

CUVÂNTULUI

liderul presei românești
din Ucraina

FII PRIETENUL NOSTRU PE:

01886
www.lyberti.com

6 luni –  72,77 grn.
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O doamnă harnică, curajoa-
să, optimistă, înţeleaptă, sfătoa-
să, veselă şi cu vorbă bună şi cal-
dă întotdeauna. Așa o cunoaște 
toată lumea pe  doamna 

Ortanța ZEGREA 
din Sinăuții de Jos, raionul 

Hliboca. Decenii la rând doam-
na învățătoare Ortanța Zegrea 
a educat generații de copii la 
școala din localitate. Adulți fiind, 
acești discipoli îi sunt acum recu-
noscători  că i-a învățat  să scrie, 
să citească și să  devină oameni 
adevărați. 

În miez de Făurar, doamna Ortanța își sărbătoreș-
te ziua de naștere, adăugând în buchetul vieții cel de-al 
75-lea trandafir. Este o vârstă frumoasă, deoarece nu 
anii determină vârsta femeii, ci frumusețea sufletului și 
bunătatea inimii. 

Cu această fericită ocazie, cele mai sincere și fru-
moase urări de bine și multă sănătate vin să-i aducă 
sărbătoritei soțul Constantin, fiica Nina împreună și soțul 
Ion, fiul Marin împreună cu soția Tatiana, scumpii nepoței 
Cristian și Maxim, precum și gingașa strănepoțică Anas-
tasia. Scumpa noastră! Îţi urăm să ai parte  de toată căl-
dura omenirii, un ocean de sănătate şi toate florile lumii 
adunate în cel mai frumos buchet! 

Fie-ți viața lungă și frumoasă, / Lucrul să-ți meargă 
din plin. / Pace, dragoste și bucurie-n casă / Sub un cer 
albastru și senin.

La mulți ani!

Încă un Februarie plin de 
sănătate și bucurii va bate zilele 
acestea la uşa domnului 

Vasile VERBIŢCHI
din satul Dimca, raionul Hli-

boca. Un alt Făurar aniversar so-
sește pentru a-i spune un sincer 
„La mulţi ani!”, iar cei dragi vin 
să-l asigure de toată dragostea 
lor pentru cel mai bun tată, socru, 
bunic și străbunic. În aceste zile, 
cu cele mai alese gânduri se în-
dreaptă spre sărbătorit soția, co-
piii, nurorile, nepoții și strănepoții.

Dragul nostru soț, tată, socru, bunic și 
străbunic! 

Deși anii au trecut, pentru noi rămâi tânăr și plin de ve-
selie ca atunci când eram copii. E ziua matale de naștere, 
încă o floare adaugi în buchetul vieții. Să ai parte de bu-
curii, zâmbete, dar mai presus de toate, să fii sănătos! Nu 
vom uita niciodată cum ne-ai călăuzit pașii, ne-ai îndrumat 
și ne-ai învățat cum să fim oameni corecți și buni în aceas-

tă viață. Pentru toate azi îți mulţumim. 
Îți suntem alături de ziua ta și îți 

urăm din inimă un sincer și călduros 
La mulți ani! 

Cu mult drag: 
soția, copiii, nepoții 

și strănepoții

Un sincer mesaj de felicitare este adresat astăzi 
domnului 

Toderică GHERASIM 
din satul Movila, raionul Herţa,  care la 21 februa-

rie îşi sărbătoreşte ziua de naştere, împlinind onorabi-
la vârstă de 77 de ani. 

În această zi importantă din viaţa domnului Toderi-
că,  îl felicită  din tot sufletul cele mai scumpe şi apro-
piate persoane – soţia Verginia, fiica Cicuţa împreună 
cu familia,  nepotul Nicolae,  fiul  Luluţă împreună cu  
soţia Silvia, nepoţii Ala şi Eduard,  sora Lucica  împre-
ună cu soţul Nicolae Pavel  din Proboteşti,  nepotul de 
la vară Gheorghiţă de la Herţa, copiii doamnei Vergi-
nia Milucă şi Severina din Cernăuţi, rudele şi prietenii. 
Ei toţi îi doresc sărbătoritului multă sănătate că-i mai  
scumpă decât toate,  bunăstare şi împliniri, optimism 
şi voie bună, să se bucure întotdeauna de stima, dra-
gostea  şi recunoştinţa  celor apropiaţi. 

Scumpul nostru!
Noi cu toții te iubim, / Te stimăm și îți dorim:
Ani o sută să trăiești / Și mereu să ne zâmbești.
Dumnezeu să te păzească / Cu puterea Sa ce-

rească.
La mulți-mulți ani!

La 16 februarie, domnișoara
Iuliana COJOCARU
din suburbia Țețina, orașul 

Cernăuți, a împlinit o minunată 
vârstă a adolescenţei – 15 ani.

Cu această deosebită oca-
zie îi adresează cele mai sincere 
felicitări părinții, buneii, rudele 
și prietenii, dorindu-i să fie în-
totdeauna sănătoasă, tânără şi 
frumoasă, să aibă parte de mult 
noroc şi fericire, să obţină succe-
se remarcabile la învăţătură şi să 
ocupe un loc decent în viaţă.

Scumpa noastră! Fie ca în aceasta zi minuna-
tă, în sufletul tău să se trezească o dorință arzătoare 
de a trăi frumos, de a crea întotdeauna lucruri deose-
bite şi de a realiza cele mai tăinuite visuri.

Fie ca Soarele să-ți ofere căldură şi lumină,/ Ploa-
ia curată  –  liniște sufletească, / Zâmbetul oamenilor  
–  încredere în sine, / Zilele anului  –  prieteni, / Visele 
de azi să devină realitate, / Speranțele de mâine  –  
împliniri, / Orice cădere  –  un pas înainte,  / Iar ferici-
rea să te însoțească mereu.

La mulți ani!

La 20 februa-
rie, domnul 

Constantin
IGNATIUC
din or. Cernă-

uți, suburbia Țe-
țina, originar din 
Oprișenii Hlibocii,  
şi-a sărbătorit ziua 
de naștere, împli-
nind o frumoasă 
vârstă.

Cu această 
ocazie, primeşte 

sincere felicitări de la soția Maria, fiica Angela împreu-
nă cu soțul Vasile, de la fiul Dinu, nepoțelele Mariana 
și Nicoleta, din partea familiei  Cojocari, de la rude și 
prieteni.

Scumpul nostru! De ziua ta venim cu cele mai 
frumoase gânduri şi îţi dorim sănătate, bucurii, împli-
niri şi multe vise realizate. Steaua ta ocrotitoare să 
lumineze mereu asupra ta şi a celor dragi sufletului 
tău.  Dragostea şi grija ce o dăruieşti în jurul tău să-
ţi fie răsplătită din plin cu multă căldură şi împlinire 
sufletească.  Când încă o petală din anii tăi frumoşi  
s-a scuturat alene, vibrând armonios,  priveşte cu 
mândrie, gândind neîncetat la restul de petale ce nu 
s-au scuturat.  Primește petala vârstei ca pe o bi-
necuvântare.  Ea să-ți fie 
rod al bucuriei şi speran-
ţei!  Credinţa şi iubirea să 
te însoţească pretutindeni,  
iar împlinirea s-o întâlnești 
la orice pas. 

La mulți ani fericiți!

„MAȘINA CU POEŢI” 
DIN NOU LA CERNĂUŢI

În prima jumătate a zilei de duminică, la ora 11.00, 
în incinta Centrului Cultural Român „Eudoxiu Hurmu-
zachi” din Cernăuţi va avea loc şedinţa lunară a Cena-
clului Literar transfrontalier „Maşina cu poeţi”. 

Şi de această dată la şedinţă vor participa scriitori 
români din Cernăuţi, precum şi din judeţul Suceava. 

Şedinţa va fi consacrată Sărbătorii Internaţionale a Limbii materne, săr-
bătorită în fiecare an, la 21 februarie conform hotărârii adoptate la 17 no-
iembrie 1999 de Conferinţa Generală a UNESCO.

Sunt aşteptaţi profesorii de limba maternă, studenţi, elevi din clasele 
superioare.

CONTINUĂ 
ABONAREA 

www.lyberti.com
lcuvantului@gmail.com

tel. 099-643-58-57

În cea de-a 26-a zi a lui Fău-
rar îşi va rotunji onorabila vârstă 
jubiliară – 80 de ani doamna

Maria AXÂNTI
din satul Molniţa, raionul Herţa. 
Cei care o cunosc o carac-

terizează ca o bună gospodină, 
mamă, bunică şi străbunică cu 
cele mai frumoase şi alese cali-
tăți sufleteşti. 

În această zi minunată din 
viața dumneaei, toți cei dragi ini-
mii – fiicele Maria, Vera şi Lena, 
împreună cu familiile lor,  cei patru 

feciori – Gheorghe, Nicolae, Mihai şi Oleg, împreună cu fami-
liile lor, cei 12 nepoţi şi 6 strănepoţi, adunându-se la  masa de 
sărbătoare,  îi aduc în dar toate florile acestui  început miracu-

los de primăvară şi cele mai calde cuvinte de felicitare. 
Scumpa noastră! Noi îţi dorim multă sănătate, pu-

tere de viață, energie și voință nestinsă, succese multe în 
lucrurile bune pe care le faci. Anii ce vor veni de-acum îna-
inte să-ţi aducă numai bucurii, noroc și fericire, belșug în 
casă, liniște sufletească, să-ţi cânte neîncetat, aidoma unei 
viori, cea mai frumoasă melodie a vieții. Fie ca această zi de 
apropiată primăvară, cu soare luminos, să-ţi încălzească şi 
în viitor inima, bunătatea sufletului tău.

Un veac întreg să ai parte / De belșug și sănătate, / Nici-
când să nu știi durere, / Să-ţi dea Domnul mângâiere. / Să 
îţi fie viața plină / De har, tihnă și lumină, / Toți în jur să te 
iubească, / Succesul, binele, norocul / Peste tot să te înso-
țească. / Te stimăm și te iubim, / Pentru toate-ţi mulțumim.

La mulți ani, bogați în toate!



16 LC
Joi, 21 februarie 2019 Vedete

tir. total: 6000
Ціна договірна

р/р 26006011348150

Свідоцтво № ЧЦ 498-178 ПР від 16.07.2014

МФО 300023

Код ЕДРПОУ 39301520
в ПАТ “Укрсоцбанк” (м.Київ) 

Contul de decontări

Redactor
Romeo

CRĂCIUN
COFONDATOR AL ZIARULUI - 

COLECTIVUL REDACŢIEI

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.

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”. 

Şef  redactor
Mihai GROSU

http://www.lyberti.com

cuvântului

COLEGIUL DE REDACŢIE
Valeria ŞTEFUREAC: 
secretar responsabil de redacţie
Tatiana CARLAŞCIUC: redactor literar
Dumitru VERBIŢCHI
Vasile CARLAŞCIUCAdresa redacției: or. Cernăuți, 

str. Mickiewicz, 5 
tel. mobil: 099-643-58-57,
lcuvantului@gmail.com;

Designe și adaptare computerizată
Natalia TCACIUC, Andrei BRUDÂC

Cel mai nou cuplu din 
tenisul profesionist este 
unul pe cât de frumos, pe 
atât de surprinzător. Eli-
na Svitolina a recunos-
cut că este iubita fran-
cezului Gael Monfils.

Ucraineanca Elina Svi-
tolina (24 de ani), câști-
gătoarea Turneului Cam-
pioanelor și una dintre 
pretendentele la coroa-
na deținută de Simona 
Halep, a recunoscut că 
zvonurile referitoare la o 
posibilă relație dintre ea 
și francezul Gael Monfi-
ls sunt adevărate. „Ie-
șim împreună. Mă spriji-
nă și eu sunt alături de 
el. Înțelege prin ce trec, 
eu înțeleg prin ce trece 
el. Este super”, a spus 

Svitolina la o conferin-
ță de presă. Pentru Svi-
tolina este prima relație 
asumată cu un jucător 
de tenis. Pentru Monfils, 
care este cu 8 ani mai 
mare decât ucrainean-
ca, Elina este a treia 
tenismenă de care este 
îndrăgostit. Predecesoa-
rele Svitolinei s-au nu-
mit Alize Cornet (acum 
12 ani) și Dominika Ci-
bulkova (în urmă cu vreo 
zece ani). 

Originară din Odesa, 
Elina Svitolina este con-
siderată una dintre bom-
bele sexy ale circuitului 
feminin, la această aură 
contribuind mult pictori-
alele din Sports Illustra-
ted sau alte reviste.

Elina Svitolina a recunoscut 
că este iubita unui 

vestit tenisman


