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TÂNĂR DE ORIGINE ROMÂNĂ A FOST CONDAMNAT PENTRU VANDALIZAREA
CENTRULUI CULTURAL ROMÂN „EUDOXIU HURMUZACHI” DIN CERNĂUȚI

O instanță din Cernăuți s-a pronunțat în cazul vandalizării Centrului Cultural
Român „Eudoxiu Hurmuzachi”. Amintim
că în data de 16 decembrie 2017, un grup
de persoane au furat tricolorul românesc
și drapelul Uniunii Europene de pe edificiul Centrului Cultural Român „Eudoxiu
Hurmuzachi” din Cernăuți. În sentința judecătorească, care a fost publicată în Registrul Unic al Sentințelor de Judecată, se
menționează că infracțiunea a fost săvârșită de un locuitor al satului românesc
Privorochia din raionul Hliboca. De asemenea, se remarcă faptul că tânărul a
comis această infracțiune după un pariu
cu prietenii săi. El a rupt cele două steaguri din fața Centrului Cultural în miez de
noapte pentru a câștiga pariul. Camerele
de supraveghere au surprins momentul
săvârșirii actului de vandalism. Pagubele
materiale cauzate au fost estimate la 600
de grivne. Infractorul s-a ales cu o amendă de 850 de grivne.

Reamintim că Ministerul Afacerilor
Externe al Ucrainei a condamnat actul de
vandalism ce a avut loc la Centrul Cultural
Român „Eudoxiu Hurmuzachi” din Cernăuți. Acest lucru a fost anunțat pe Twitter
de către ministrul Afacerilor Externe al
Ucrainei, Pavlo Klimkin. „Condamn cu fermitate actul de vandalism ce a avut loc la
Centrul Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi” din Cernăuți. Provocările nu vor reuși să ne învrăjbească și să stopeze dialogul benefic dintre popoarele noastre”. De
asemenea, primarul de atunci al orașului
Cernăuți, Oleksii Kaspruk, a condamnat
incidentul legat de furtul drapelelor României și UE. „Sper că este vorba de un
comportament irațional al tinerilor pe timp
de noapte. Este o situație inacceptabilă
pentru Cernăuți, un oraș european și tolerant. Este pătată imaginea orașului în fața
partenerilor europeni atunci când se profanează drapelul UE și a unei țări vecine”,
menționa ex-primarul Kaspruk.

2.200 de noi cazuri oncologice,
diagnosticate anul trecut
în regiunea Cernăuți

În anul 2018, în
regiunea Cernăuți
au fost înregistrate
peste 2.200 de cazuri noi de boli oncologice. Cifrele îngrijorătoare au fost
prezentate de Iliia
Tașciuk, medicul-șef
al Dispensarului oncologic din Cernăuți.
„Acest indice ajunge
aproape de nivelul
celui din anul 2017.
Cu toate acestea,
numărul de pacienți care suferă de
această boală incurabilă, tratați anul
trecut în secțiile
Dispensarului oncologic, a ajuns la
9 mii persoane. În
2017, această cifră
se ridica la aproximativ 8,5 mii de
pacienți”, a subliniat Iliia Tașciuk. La nivel de ţară,
aproximativ 140.000 de ucraineni
sunt diagnosticați cu boli oncologice, iar aproximativ un milion se
află în perioada de remisie după
un tratament de succes.
Cancerul devine fără niciun
dubiu boala secolului, iar cifrele

Locuitorii regiunii Cernăuți nu sunt în stare să achite la timp facturile la utilități. Potrivit unui comunicat al Companiei regionale de furnizare de gaze „Cernivțigazzbut”, datoriile locuitorilor regiunii Cernăuți
pentru gazul natural s-au ridicat la 650 milioane de grivne. Doar în
luna ianuarie, datoriile la gazele naturale au crescut cu 400 milioane
de grivne. Specialiștii susțin că datoriile uriașe s-au acumulat din cauza preţului mare la gazele naturale, precum și a reducerii numărului de
familii care beneficiază de subvenții la utilități. Reamintim că Ministerul
Politicii Sociale al Ucrainei a prognozat o scumpire cu 20%, începând
cu 1 mai a.c,, a gazului natural pentru populație.

sunt alarmante. Unu din trei bărbaţi şi o femeie din cinci ar putea fi
diagnosticaţi cu anumite tipuri de
cancer. În zece ani cumplita boală
ar putea depăşi chiar şi afecţiunile cardiovasculare, ca număr de
bolnavi. Puţini sunt cei care ştiu
că o banală consultaţie poate sal-
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va viaţa. Organizaţia Mondială a
Sănătăţii ne recomandă un stil de
viaţă sănătos. Fumatul, alcoolul
sau oboseala trebuie să dispară.
O dietă corectă scade riscul de
boală, iar vizita periodică la medic ar trebui să devină lege pentru
noi.
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Eveniment

Freedom House consideră
Ucraina o ţară „parțial liberă”

Potrivit raportului întitulat
„Democraţia în lume 2019”,
realizat de Organizația americană Freedom House, Ucraina
este considerată o ţară „parțial
liberă”. Țara noastră a obținut

un punctaj de
60 de puncte
din 100 posibile. Finlanda, Norvegia
și Suedia au
obținut punctajul maxim,
adică 100 de
puncte,
iar
printre națiunile catalogate drept „libere” figurează
Statele Unite, Canada,
Franța, Marea Britanie,
Germania,
Italia. În afară
de Ucraina,
printre ţările
considerate „parţial libere” se
numără Republica Moldova,
Serbia şi Ungaria, iar numeroase ţări sunt considerate ca
nefiind libere, printre acestea
Rusia, China şi Arabia Saudită.

PAPA FRANCISC
A RECUNOSCUT CĂ ÎN BISERICA
CATOLICĂ AU EXISTAT CAZURI
DE SCLAVIE SEXUALĂ

Papa Francisc a recunoscut că mai mulți clerici din
cadrul Bisericii Catolice au
abuzat sexual călugărițe. Mai
grav, în unele cazuri, călugărițele au fost ținute sclave
sexuale. Conform BBC, Papa
Francisc este primul suveran
pontif care recunoaște asemenea cazuri de abuzuri sexuale. Papa Francisc a mai
recunoscut că predecesorul
său, Papa Benedict, a forțat
închiderea unei comunități de
călugărițe care erau abuzate
de preoți. „Papa Benedict a
avut curajul să dizolve o congregaţie feminină care se afla
la un anumit nivel, deoarece
această sclavie a femeilor a
apărut, – mergând până la
sclavia sexuală – din partea
clericilor sau a fondatorului",
a explicat Papa Francisc, făcând referire la predecesorul
său, Papa Benedict al XVI-lea.

În urmă cu doar câteva zile,
publicaţia Vaticanului destinată femeilor, Women Church
World, a condamnat abuzurile
sexuale, relatând că, în unele cazuri, călugăriţele au fost
forţate să avorteze copii procreaţi în urma abuzurilor din
partea preoţilor, deşi avortul
este strict interzis de Biserica Catolică. Papa Francisc
a anunţat, anul trecut, că i-a
convocat pe liderii Bisericii catolice din toată lumea pentru a
discuta despre modul în care
pot fi evitate comportamentele
sexuale nepotrivite şi despre
protejarea copiilor, iar întrunirea a fost programată în perioada 21-24 februarie 2019.
Summit-ul, unicul de acest
tip, a fost anunţat în contextul
unor dezvăluiri recente privind
cazuri de abuz sexual pe care
oficiali ai bisericii ar fi încercat
să le muşamalizeze.
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GABRIEL LEȘ: „RUSIA NU NE AMENINȚĂ,
CI DOAR PROVOACĂ!

Ministrul Apărării Naționale
din România, Gabriel Leș, a răspuns la criticile aduse de Rusia
referitoare la instalarea sistemelor balistice americane în România şi Polonia, că nu este vorba
despre o amenințare directă la
adresa României, răspunsul urmând să vină din partea NATO.
„Nu vorbim de amenințări, ci de
provocări, așa cum ne-a obișnuit Rusia. Nu răspundem oficial,
suntem parte a unei Alianțe, iar
noi vom răspunde în comun la
aceste provocări ale Rusiei. Trebuie să ne păstrăm calmul că nu
vorbim de o amenințare directă
la adresa României", a declarat
Gabriel Leș la Antena 3. „Din nefericire, state-membre
NATO au demonstrat că nu sunt pregătite pentru un
dialog substanţial pe tema sistemelor balistice Mk-41,
care sunt amplasate în România şi urmează să fie
amplasate în Polonia anul viitor prin încălcarea Tratatului INF. Aceste instalaţii fac parte din sistemul balistic NATO, astfel că Alianţa este responsabilă direct
de distrugerea Tratatului INF", a comunicat Ministerul
rus de Externe, citat de agenţia TASS. „Dacă aliaţii
europeni ai Statelor Unite sunt într-adevăr interesaţi

să menţină un control al armamentului eficient la nivel internaţional, dacă sunt interesaţi de neproliferare
şi dezarmare, atunci nu ar trebui să urmeze orbeşte
politicile SUA care au rolul dobândirii supremaţiei militare. În schimb, ar trebui să respecte interesele fundamentale de securitate şi să evite ca Europa să fie
transformată din nou într-un spaţiu de confruntare militară, lucru care inevitabil se va întâmpla, dacă Statele Unite încep amplasarea acestor tipuri de rachete",
precizează Ministerul rus de Externe.

UN NOU SCANDAL ZGUDUIE
FAMILIA REGALĂ BRITANICĂ! „FIUL SECRET"
AL LUI CHARLES ŞI AL CAMILLEI SUSŢINE
CĂ DIANA URMA SĂ FACĂ TOTUL PUBLIC

Simon Dorante-Day, un bărbat de 52 de ani din Australia,
pretinde că este fiul biologic al
Prințului Charles și al Camillei,
Ducesa de Cornwall. Mai mult,
se pare că prințesa Diana știa
de el. Dovezile sale includ, printre altele, o fotografie cu el de

a fost conceput când Prințul
Charles avea 17 ani și Camilla avea 18 ani. „Am fost foarte apropiat de bunica mea și
ea mi-a spus de multe ori că
sunt fiul Camillei și a lui Charles. Nu a făcut apropouri, mi-a
spus direct”, a declarat bărba-

lia regală, iar existența mea
era unul dintre acestea. Cred
că Diana era într-un moment
în care încerca să găsească
răspunsuri despre viața sa,
cum a fost nedreptățită, și
vroia să facă publică această
informație”, spune Simon Do-

când era tânăr. Tată a nouă
copii, Simon Dorante-Day
s-a născut pe 5 aprilie 1966,
aproape de Portsmouth, și a
fost adoptat la vârsta de 18
luni de Karen și David Day.
Conform bărbatului, acesta

tul. Se pare că identitatea sa
putea fi dezvăluită acum 22
de ani, dacă nu ar fi intervenit moartea tragică a prințesei
Diana, pe 31 august 1997.
„La acel moment, circulau tot
felul de zvonuri despre fami-

rante-Day. Prințul Charles are
doi fii declarați, Prințul William
și Prințul Harry, din căsnicia
cu Prințesa Diana. Camilla
are o fiică, Laura, și un fiu,
Tom, din mariajul trecut cu Andrew Parker Bowles.

Pagină realizată de Mihai URSU
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Destine încununate de spice aurii
Istoria unui neam de agricultori din Valea Prutului

VIA BUNELULUI

A

cademicianul în agricultură, Alexei
Chirilesco, a văzut în bunelul său,
Gheorghe Boico, un țăran cu har gospodăresc, priceput la toate. Însă, pasiunea principală a lui a fost, totuși, pământul. A tins să fie om înstărit, iar în
închipuirea lui un om bogat este acela
care dispune de proprietăți funciare însemnate. De aceea a căutat mereu să
cumpere loturi arabile. În anii interbelici
cultivarea sfeclei de zahăr n-a fost unica sursă sigură de venit.
– Iarna, când pământul se odihnea sub
stratul de zăpadă, bunelul meu, Gheorghe
Boico, i-a organizat pe mai mulți căruțași
și cărau marfă din dughenele nouăsulițene

la Lipcani, povestește domnul Alexei Chirilesco. Și tot așa, în alte anotimpuri, între
lucrările agricole, cărau cu căruțele prundiș
din albia Prutului pentru drumuri, iar pentru
aceasta statul român le plătea bani. Pe un
hectar de pământ, chiar lângă casa sa de
la Marșinți, bunelul a sădit o livadă de meri
– 160 de pomi. Era o livadă minunată, care
a fost tăiată în anii 50, în toiul colectivizării.
Marșințeanul Gheorghe Boico avea trei
fiice și ca părinte grijuliu le aduna zestre.
– Închipuiți-vă ce durere i-au cauzat
niște hoți, care noaptea au furat din „casa
mare” toată zestrea fiicelor, adunată prin
muncă spetită și cinstită, continuă domnul
Alexei.
O altă mare năpaste a căzut peste țăranii din ținut – evenimentele din 1940 și
războiul care a început, de asemenea, pe
neașteptate.
(Continuare. Începutul în „Libertatea Cuvântului” din 31 ianuarie
a.c.)

– În anul 1944 bunelul a fost mobilizat,
împreună cu alți bărbați din Marșinți. Nu au
fost duși pe front, ci în Siberia, la tăierea
pădurilor, precizează nepotul-academician.
Erau munci grele, condițiile îngrozitoare, comportarea inumană a supraveghetorilor... Bunelul, țăran
mândru, a avut neatenția
să spună câteva vorbe pipărate la adresa „tătucului
Stalin” și a fost pârât călăilor, iar acestor „slugoi
vigilenți” ai regimului atâta
le-a și trebuit. Judecătoria
de la Tomsk l-a condamnat
pe Gheorghe Boico la zece
ani de pușcărie, fiind eliberat împreună cu alți deținuți
după moartea lui Stalin. A
fost reabilitat în toamna
anului 1957 prin decretul
Prezidiului Sovietului Suprem al Uniunii Sovietice.
Iată cum s-a întors
roata istoriei. Dacă la începutul veacului XX Toader
Boico, împreună cu alți
țărani din Marșinți, a venit
la „marginea lumii”, în ținutul Tomsk să primească
pământ pentru a deveni
proprietar funciar, feciorul
lui, Gheorghe, a fost adus
aici forțat, la munci silnice.
Când, în sfârșit, s-a simțit
liber, a urcat cu bucurie
în trenul care ținea calea
spre vest, spre casa sa din
valea Prutului. Însă, pentru Gheorghe Boico exista o restricție. El nu avea
dreptul să se întoarcă la

baștină, ci să se stabilească cu traiul la o
depărtare de o sută kilometri de ea. În document era indicat orașul Kameaneț-Podilsk.
Nu toți foștii deținuți, urcați în acest „tren al
libertății” ajungeau până la punctele de destinație. Împreună cu ei urcau și femei localnice – gospodine și văduve de război – și „îi
pețeau” pe unii dintre ei. Cei care se învoiau, coborau la gările următoare, rămânând
pentru totdeauna pe meleagurile siberiene.
– Bunelul nu s-a lăsat „pețit”, îl mâna
înainte dorul nestăvilit de baștină, de familie, constată domnul Alexei Chirilesco. Ce-a
făcut, ce-a dres, dar nu s-a oprit nici la Kameaneț-Podilsk, ci s-a întors la Marșinți.
În timp cât el dobora copacii în taigaua
siberiană, în satul său natal alții tăiau la rădăcina proprietății private asupra pământului. A fost tăiată nu numai livada sa de
meri. La indicația președintelui colhozului
de atunci, Ion Daniliuc, au fost scoase ușile
și ferestrele de la casa gospodarului Gheorghe Boico și aruncate într-o baltă. Pe soția
acestuia, Alexandra Boico, au lăsat-o și fără
parcela de pământ de lângă casă. Atunci
ea, ajutată de oameni buni, a scris o reclamație adresată Ministerului Agriculturii și
Colectărilor al RSSU, descriind fărădelegile tovarășului Daniliuc. Ministerul respectiv
a expediat o scrisoare, datată cu 7 august
1953, Comitetului executiv al Consiliului raional Noua Suliță cu următorul conținut: „În
reclamația adresată Ministerului Agriculturii și Colectărilor al RSSU cetățeana Boico
A. E. se plânge că președintele colhozului,
tovarășul Daniliuc, i-a luat din folosință întreaga parcelă de pământ de pe lângă casă
cu o suprafață de 0,50 hectare, de care s-a
folosit până în momentul de față. Rugăm ca
reclamația să fie examinată la ședința Comitetului executiv și să fie luată o hotărâre în
corespundere cu legislația în vigoare privind
parcelele de pământ de pe lângă casă, date

în folosința membrilor colhozului”.
La intervenția Kievului, Alexandrei Boico
i s-a restituit parcela de pământ, au scos din
baltă și i-au adus acasă ușile și ferestrele.
După un deceniu de munci în Siberia s-a
întors în sânul familiei și Gheorghe Boico.
– Bunelul nu mai avea puterea gospodarului de cândva, se făceau simțite și rezultatele muncii silnice din taigaua siberiană,
dar și povara anilor apăsau pe umerii lui. Pe
lotul de pământ, apărat prin lege de bunica
mea, Alexandra, a sădit viță de vie. Aceasta
a și fost ocupația lui până în ultimele zile ale
vieții, își amintește domnul Alexei Chirilesco. Avea soiuri alese de poamă, făcea vinuri
nemaipomenite și nu era un viticultor mai

iscusit ca el în toate satele din valea Prutului. Când bunelul a plecat la cele veșnice
în 1988, eu eram deja doctor în științe. La
indicația altui președinte de colhoz i s-a luat
o parte din grădină și via a fost tăiată. Mie,
ca moștenitor, mi-au lăsat numai 15 ari de
pământ. Dar am reușit să sădesc alți butuci
de vie și alți pomi fructiferi în memoria bunelului. Iar ca om de știință am scris cartea
„Strugurii și vinul din struguri”. Trăind în casa
bunelului, îi continuu îndeletnicirea. Probabil
că el se bucură din ceruri, când vede primăvara merii înfloriți în jurul casei, iar toamna
– strugurii de poamă mari și dulci ca mierea.
Vasile CARLAȘCIUC
În imagini: părinții lui Alexei Chirilesco în tinerețe, în timpul sărbătorilor de Crăciun; omul de știință
Alexei Chirilesco în câmp, împreună cu un grup de specialiști în agricultură; soții Chirilesco în fața casei de la Marșinți, ridicată în locul
casei bătrânești a bunelului; cartea „Strugurii și vinul din struguri”,
semnată de Alexei Chirilesco.
(Va urma)
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ȘOFERUL UCIGAȘ A FOST GĂSIT
DE POLIȚIE

Droguri bine camuflate au fost depistate
de un câine

La Punctul de trecere și control
„Tereblecea-Siret”, un câine-grănicer i-a ajutat pe apărătorii frontierei
să-l depisteze pe un infractor – un
șofer din Lviv, care a încercat să
scoată din Ucraina substanțe narcotice bine camuflate în lenjeria intimă. În timp ce grănicerii discutau
cu șoferul, le-a venit în ajutor un
câine, care le-a dat de înțeles că
bărbatul ascunde ceva. În timpul
percheziției apărătorii frontierei au
descoperit în lenjeria intimă a bărbatului un pachet de polietilenă,
identificat prealabil ca amfetamină,
se arată în comunicatul Serviciului
de grăniceri al Ucrainei. În afară
de aceasta, în timpul percheziției
efectuate în microbuzul cu care
acesta se deplasa, vameșii au
descoperit circa 17,4 mii de lire
sterline nedeclarate, ceea ce echivalează cu aproape 600 mii grivne, precum și 150
de pachete de țigări de marca „Parlament” și „Kent”,
care, de asemenea, au fost ascunse de controlul va-

mal. Infractorului i-a fost confiscată toată marfa interzisă, dar și mijlocul de transport, evaluat în prealabil
la suma de 550 mii grivne.

O ANGAJATĂ BANCARĂ I-A JEFUIT
PE OAMENI LA UN SFERT DE MILION
O lucrătoare bancară în
vârstă de 31 de ani folosea
sistemul automatizat al in-

ale deponenților, femeia le-a
adus pagube pentru suma de
250 mii grivne. Colaboratorii

Colaboratorii Direcției de urmărire
penală au dat de urmele șoferului, care
l-a accidentat mortal
pe un bărbat originar
din raionul Secureni
și l-a abandonat fără
să cheme ambulanța
sau să-i acorde primul ajutor. Tragica
întâmplare s-a produs în raionul Noua
Suliță, pe autostrada
Cernăuți-Mămăliga.
După unele măsuri
operative polițiștii nouăsulițeni au dat de
urmele șoferului ucigaș. Acesta s-a dovedit a fi un locuitor al raionului Noua Suliță în vârstă de 24 de ani, care se deplasa cu un microbuz „Mercedes Sprinter” de culoare albă. Bărbatul și-a recunoscut
vina, în special faptul că a intenționat să ascundă urmele crimei.
Mijlocul de transport a fost confiscat pentru efectuarea unei serii de
expertize.

Captură de contrabandă
reținută la Cernăuți

AMENDĂ PENTRU AGRESAREA
UNEI CONSĂTENE

O instanță din ținut a amendat-o pe o locuitoare a satului
Verenceanka, raionul Zastavna,
cu 850 de grivne pentru că a
agresat-o pe o consăteană și i-a
aplicat mai multe leziuni corporale. Infractoarea lucrează în calitate de asistentă de educatoare la
grădinița de copii. Cearta s-a iscat în timpul unui conflict verbal,
după care femeile s-au amenințat
reciproc cu răzbunarea fizică. În
timpul procesului inculpata nu
și-a recunoscut vina, declarând
că cearta s-a iscat din cauza unui
conflict mai vechi, în timpul căreia
rivala ar fi bătut-o pe mamă-sa.

Colaboratorii Poliției fiscale din
cadrul Serviciului Fiscal de Stat al
Ucrainei, în comun cu lucrători ai
serviciilor speciale, au sustras mai
mult de 23 mii de pachete de țigări
contrafăcute, care erau menite
pentru a fi transportate în România vecină. În cadrul unor operațiuni speciale, la Cernăuți a fost
oprită o mașină, care a fost percheziționată în urma unui acord
dat în scris de către proprietar. În
urma percheziției au fost depistate și confiscate 23.750 pachete de
țigări fără acciz de diferite mărci
pentru suma aproximativă de un
milion de grivne.

HOȚII VOR FI JUDECAȚI

Un bărbat în vârstă de 32 de
ani și o femeie de 22 de ani l-au
agresat și jefuit pe un bărbat în
etate. Incidentul s-a produs pe
data de 13 ianuarie anul curent la
o stație de transport public de pe
strada Rusă din centrul regional.
Sub pretextul că a cerut de fumat,
agresorul i-a aplicat victimei mai
multe lovituri pentru că „i s-a refuzat o țigară”. În urma loviturilor
bărbatul a căzut la pământ, fapt de
care s-au folosit imediat atacanții.
Aceștia i-au luat banii, telefonul
mobil și un cuțit de buzunar. Suma
totală a pagubelor a constituit circa
1,5 mii grivne. Împotriva celor doi a
fost intentat un dosar penal pentru
furt îmbinat cu violență. Soarta lor
o va decide judecata.

DUPĂ BĂTAIE A FUGIT
PESTE HOTARE

stituției, deschizând cartele de credite pentru clienții
băncii. Pentru a-și atribui
banii străini, femeia folosea
POS-terminalul băncii, la
care a obținut acces în timpul serviciului. Oamenii legii
au constatat că activitatea
ilegală a lucrătoarei bancare
a durat aproape un an. Folosind instrumentele de plată

Direcției pentru combaterea
crimei, în strânsă conlucrare
cu serviciul de securitate al
băncii, au asigurat despăgubirea acestei sume în volum
deplin. Împotriva femeii au
fost demarate o serie de proceduri conform prevederilor
Codului Penal al Ucrainei.
Pentru fapta comisă ea riscă
opt ani de închisoare.
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Colaboratorii organelor de drept l-au reținut
pe un cernăuțean de 24 de ani, care era căutat
pentru agresarea fizică a unui locuitor al orașului
Ujgorod. Oamenii legii au constatat că în timpul
unui conflict cernăuțeanul l-ar fi bătut cu cruzime
pe un tânăr de 24 de ani din Ujgorod. Incidentul s-a produs într-un club de noapte din capitala regiunii Transcarpatia. În perioada anchetei,
tânărul cernăuțean, pentru a evita răspunderea
penală, a fugit peste hotare. Acesta a fost adus
la o secție de poliție din Ujgorod. Cercetările în
acest caz continuă.
Pagină realizată de Dumitru VERBIŢCHI

LC

Sfaturi practice

Joi, 7 februarie 2019

KALANCHOE (KALANCHOE PINNATA)

Această plantă floricolă este
cultivată de mai multe gospodine,
însă puține cunosc faptul că ea
este apreciată și pentru calitățile

curative. Rădăcina e ramificată, tulpina cărnoasă, suculentă,
având până la 50 cm înălțime
(uneori e și mai înaltă), frunze
verzi cărnoase, suculente, cele
din partea de jos eliptice, iar cele
din partea de vârf – cu 2-5 frunzulițe zimțate.
Sucul conține polizaharide,
acizi organici, substanțe biochimice active, taninuri, flavonoide, fermenți, vitaminele C și P, precum și

•

aluminiu, magneziu, cupru, calciu,
mangan, siliciu.
În medicina naturistă această
plantă e foarte apreciată, ea are

proprietăți antiseptice, antibacteriene, antiinflamatorii, bactericide,
cicatrizează rănile, oprește scurgerea sângelui. Kalanchoe crește în condiții casnice și ne poate
salva în multe cazuri. Ca medicament se folosește sucul. În caz de
răceală, guturai se foloseşte sucul
de la jumătate de frunză și se picură câte 2 picături în nas. Pentru
copii sucul trebuie dizolvat cu apă
fiartă. Sunt suficiente câteva pro-

ceduri. Cu kalanchoe se vindecă
rănile bucale. În caz de gripă bolnavul pot mesteca mai mult timp o
frunză de kalanchoe. Este o procedură binevenită și în scopuri de
profilaxie.
Sucul acestei plante restabilește țesuturile moarte și distruge virusul hepatitei C. În caz de
conjunctivită poate fi folosit sucul
de kalanchoe dizolvat în apă (proporția 1:1), în care se înmoaie un
tamponul şi se pune pe pleoape
de 3-4 ori pe zi. De asemenea, cu
suc dizolvat se tratează stomatita,
paradentoza.
Cum se prepară tinctura? Se
toacă planta, se adaugă 10 părți
de votcă și se va infuza 10 zile.
Se păstrează în frigider și se folosește în caz de necesitate. Pentru
prepararea sucului, se rup frunzele din partea de jos, se spală cu
apă fierbinte și se stoarce suc sau
se folosește miezul tocat. Trebuie să știm că în preajma recoltării
frunzelor, planta nu se udă timp
de 7 zile.
Kalanchoia se înmulțește
prin semințe, lăstari, o parte de
frunză se acoperă cu sol umed
sau prin puieții care apar pe frunze. Se plantează în solul care se
folosește pentru creșterea culturilor floricole de cameră. Se
fertilizează o dată pe lună, însă
nu iarna. Planta nu rezistă la surplusuri de umezeală, în timp de
iarnă este udată o dată la 10-14
zile. Iubește să crească în loc
luminos. Iarna nu se ține la loc
prea cald.

•
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Gătiţi gustos împreună cu noi!

Pește cu sos de roșii

Peștele este o parte importantă dintr-o dietă sănătoasă, motiv pentru care e foarte bine să fie servit la
cină.
Ingrediente: 4 bucăți de pește, o ceapă, o conservă de roșii în
bulion, o lingură de bulion concentrat de roșii, un cățel de usturoi, 1/2
linguriță praf de chili, o linguriță oregano, 2-3 foi de dafin, 2-3 linguri
ulei, sare, piper.

Preparare. Ceapa tocată mărunt se pune la călit în ulei şi se presară cu sare. După ce s-a înmuiat, se adaugă usturoiul tăiat felii, praful
de chili, roșiile și bulionul concentrat desfăcut cu puțină apă. Se lasă
la fiert 20 de minute și apoi se adaugă bucățile de pește. Se fierbe 10
minute și, la final, se presară oregano, sare și piper, după gust și foile
de dafin.

Peşte la cuptor
cu salată delicioasă

Ingrediente: un peşte dorada, morcovi, usturoi, cartofi, păstârnac,
roşii, castraveţi, ulei de măsline, sare, piper.
Preparare. Într-un vas de ienă, se aşterne hârtie de gătit, se
adaugă peştele tăiat bucăţi, legumele tăiate cuburi, ulei de măsline,
sare şi piper. Se dă vasul la cuptor, şi când peştele e gata, se stoarce
suc de lămâie peste el şi este numai bun de mâncat.

Ion CRILIUC,
pedolog

E bine de ştiut!

Cum gătim corect orezul

Orezul este unul dintre cele mai apreciate alimente, pentru că este săţios, versatil, ieftin. Problema este
că nu se găteşte aşa de uşor precum pare. Ba iese prea zemos, ba se lipeşte de vas. Pentru a evita aceste
neplăceri, trebuie să ţinem cont de câteva sfaturi.
Peştele se serveşte cu o salată delicioasă preparată dintr-o conservă de ton, un fruct de avocado, tăiat mărunt. Se amestecă totul
cu uleiul de măsline, sarea şi lămâia. Este absolut delicioasă, poate
constitui o masă extrem de consistentă atât pentru prânz, cât şi pentru
cină.

Prăjitură
cu orez şi vişine

 Atunci când gătim orez trebuie să folosim un vas cu fundul subţire pentru a ajuta căldura să se distribuie uniform.
 Orezul trebuie spălat pentru a înlătura excesul de amidon, dar şi impurităţile care pot influenţa calitatea
preparatului. Cel mai bine este să-l treceţi printr-un jet sau două de apă rece.
 Basmati sau alte tipuri de orez aromate trebuie înmuiate în apă rece pentru a ajuta uleiurile volatile să
fie mai pregnante. De asemenea, prin înmuiere se reduce timpul de gătit care distruge aromele.
 Orezul trebuie fiert la foc mic, fără să ne grăbim. Altfel, se strică textura.
 Dacă fierbem orez, nu trebuie nici într-un caz să ridicăm capacul vasului în care se găteşte. Făcând
acest lucru, se prelungeşte timpul de fierbere, dar şi se afectează calitatea preparatului. Orezul va fi mai
uscat şi poate rămâne nefiert la mijloc.
 O altă greşeală pe care aproape toată lumea o face este că amestecă în vasul în care orezul fierbe.
În acest mod se activează amidonul şi se formează bule de aer. Orezul va avea o consistenţă foarte spongioasă, care sigur nu va fi pe plac.

Ingrediente pentru aluat: 1 gălbenuş, 250 g făină, 125 g unt, 1
praf de sare, 50 ml apă.
Pentru umplutură: 200 g orez, 2 ouă, 1 lingură făină, sare, 4
linguri zahăr pudră, 2 plicuri zahăr vanilat, 600 ml lapte, 100 g vişine
conservate, fără sâmburi, 50 g unt.
Pentru decor: 50 g fulgi de migdale, 250 ml frişcă.
Preparare. Se amestecă făina cu untul, sarea
și gălbenuşul. Se adaugă
apă până se obţine un
aluat care nu se lipeşte
de degete. Se tapetează o
formă rotundă, se întinde
aluatul inclusiv pe marginile tăvii. Se înţeapă din
loc în loc şi se dă tava la
cuptor pentru 10-15 minute. Se lasă apoi să se răcească. Pentru umplutură,
se fierbe orezul în lapte
cu puţină sare. Se lasă pe
foc până se îngroaşă. Se
dă deoparte şi, după ce
s-a răcit, se adaugă untul,
zahărul vanilat, zahărul pudră, făina şi ouăle. Se întinde jumătate din
compoziţia de orez peste blat, se adaugă vişinele scurse şi se întinde
restul de orez. Se nivelează prăjitura şi se dă la cuptor pentru 15-20
de minute. Când e gata, se decorează cu fulgi de migdale şi puţină
frişcă.
Poftă bună!
Rubrică susținuta de Tatiana CARLAȘCIUC
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Meridiane culturale

La București a avut loc premiera filmului „Donbas”

În România a început demonstrarea filmului „Donbas”, turnat
de regizorul Serghii Loznița, împreună cu colective de creație
din România, Franța și Olanda. Premiera filmului a avut loc la
București, transmite Agenția UNN. În cadrul acestui eveniment
Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Ucrainei în România, Oleksandr Bankov, a menționat: „Suntem recunoscători
echipei române pentru participarea și susținerea creării filmului.
Voi releva că pelicula redă evenimentele reale, care au avut loc
în Ucraina în perioada anilor 2015-2016. Este un film despre
tema abordată în întreaga lume – despre războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Mă bucur că suntem împreună și, indiferent
cum veți aprecia subiectul filmului, aceasta este o istorie veridică, care are loc în vecinătatea voastră”. Prin skype cu publicul spectator a vorbit regizorul Serghii Loznița, care s-a arătat
a fi foarte recunoscător: „Vă mulțumesc că ați venit la premieră
și că ea se desfășoară la București. În acest moment au loc
premierile filmului în Belgia și Olanda. Iar în ziua următoare
vom deschide premiera la Amsterdam”. Regizorul a subliniat
că demonstrarea filmului în Europa este extrem de importantă,
deoarece cetățenii UE nu cunosc ceea ce în realitate se petrece
în Ucraina. Serghii Loznița le-a mulțumit colegilor români pentru
participare la crearea filmului „Donbas”.
În România filmul „Donbas” va fi demonstrat în mai multe
orașe, inclusiv la Cluj-Napoca, Pitești, Constanța.
După cum s-a comunicat, filmul „Donbas” a fost menționat la
Festivalul de la Cannes și nominalizat la Premiul „Oscar”.

„Sofia VICOVEANCA – 60 de ani de cântec” La Crasna a fost deschisă
Școala de
Arte

La Muzeul de Istorie a Bucovinei din Suceava, interpreta de
muzică populară Sofia Vicoveanca
şi-a lansat cel de-al patrulea volum.

El este întitulat „Sofia Vicoveanca
– 60 de ani de cântec. Din culisele
sufletului”.
A fost prima manifestare din
ciclul „Sărbătorile
memoriei”,
desfăşurată
în
anul 2019, având
genericul: „Sofia
Vicoveanca – 60
de ani de cântec”. În cadrul
ei artistei i s-a
înmânat distincția „Cetăţean al
Centenarului”,
acordat de Ziua
Bucovinei.
Sofia Vicoveanca s-a născut la data de 23
septembrie 1941
în comuna Toporăuți, localitate
din raionul Noua
Suliță, primind la
naștere numele
de Sofia Fusa. A
fost unul dintre
cei patru copii ai
familiei de negustori
Gheorghe și Veronica
Fusa.
Copilăria i-a
fost întunecată
de greutăți, tatăl
său fiind luat pri-

zonier de sovietici, după anexarea
Bucovinei de Nord de către Uniunea Sovietică. Împreună cu mama
sa, Sofia s-a refugiat la mătușa
Sofia Ișan și Vespazian Șorodoc
din Vicovu de Sus, județul Suceava. „Părinții mei au fost înstăriți
acolo, la Cernăuți, au avut prăvălie, case, vite, cai, dar aici nu mai
aveam nimic”, a mărturisit mai târziu. Din dragoste pentru satul copilăriei, şi-a ales numele de scenă
Sofia Vicoveanca.
Din copilărie, constrânsă de
greutățile materiale prin care treceau refugiații, micuța Sofia a învățat să coase, să țese covoare,
să împletească, să croiască etc. A
absolvit Școala Populară de Artă
din Suceava și a fost angajată, prin
concurs, în anul 1959 ca solistă de
muzică populară la Ansamblul de
Cântece și Dansuri "Ciprian Porumbescu" din Suceava. În anul
1965, îi apare primul său disc. Din
anul 1998, devine solistă de muzică populară la Ansamblul „Rapsozii Botoșanilor”.
Sofia Vicoveanca este considerată una dintre interpretele de
folclor de frunte din România, a
evoluat de mai multe ori la Cernăuți și în satele românești din regiune. Este apreciată și așteptată
cu drag și în Republica Moldova,
unde deseori concertează, fiind
acompaniată de faimoasa Orchestră „Lăutarii” a lui Nicolae Botgros.

Zilele
acestea,
la
Crasna, localitatea de
baștină a vestitei interprete de cântece populare,
Maria Iliuț, artistă a poporului din Republica Moldova, a fost dată în exploatare noua clădire a Școlii
de Arte pentru copii. Acolo
va funcționa și o bibliotecă. Este rezultatul unui
proiect în valoare de 2,5
milioane grivne, pe care
l-a câștigat Comunitatea
Teritorial Unită Crasna, a
menționat primarul Ștefan
Dragun. Lucrările de construcție
au durat doi ani. La festivitățile
consacrate deschiderii școlii, la
care au participat primele persoane din conducerea regiunii, domnul primar a declarat:
„Această școală este un vis realizat al tinerilor muzicanți, iar în
comună avem multe talente. Trebuie să contribuim la dezvoltarea
artei”.

La Școala de Arte din Crasna, care este frecventată de 65
de elevi, funcționează 8 clase.
Copiii învață să cânte la pian,
vioară, acordeon, chitară, bandură, țambal, la instrumente de
suflat. Este și o clasă de vocal.
Directorul școlii, Victor Mitric, a
accentuat că în rândul copiilor
sunt mulți doritori de a însuși
bazele artei muzicale.

„CERNIVCEANKA”, APLAUDATĂ ÎN POLONIA

Reprezentanții Teatrului de tradiții populare „Cernivceanka” au
participat recent la semnarea, în
Polonia, a Acordului privind ediția a
30-a a Festivalului Internațional de
Folclor „Întâlniri bucovinene”. Invitația a venit din partea directorului
acestui festival, Zbignew Kowalski,
care a contribuit și la organizarea
evoluării artiştilor din Cernăuți.
„Cernivceanka” s-a prezentat
în fața spectatorilor din țara vecină cu spectacolul „Cernăuți în
negru-alb”, derulat în trei limbi:
ucraineană, poloneză și română.
Doamnele cernăuțene au colindat
împreună cu colective artistice din
Polonia, România și Ungaria.
Următoarele lor evoluări comune vor avea loc în cadrul Festivalului „Întâlniri bucovinene”, ajuns la
cea de a 30-a ediție, jubiliară.
Pagină realizată
de Vasile CARLAŞCIUC
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CUVINTE DE RECUNOȘTINȚĂ, SCRISE PE TABLA VIEȚII

ineva afirma că ceea ce scrie un profesor pe tabla vieții, niciodată nu poate fi șters. Scrisul lui poate fi citit de discipoli
chiar până la adânci bătrânețe. Deseori ni-l imaginăm cu creta
în mână, demonstrând adevărurile, iar roadele acestei munci
zilnice sunt invizibile, profesorul simțindu-le doar cu inima. Ele
vor deveni vizibile după douăzeci de ani, când discipolii lui se
vor confrunta cu problemele esențiale ale afirmării lor ca personalități, cetățeni, creatori de bunuri materiale și spirituale.

Doamna Oxana Haric, profesoară de
biologie și chimie la Școala medie incompletă nr. 17 din Cernăuți, are deja un
stagiu pedagogic de două decenii și își
poate aprecia roadele muncii.
– Arta pedagogică ne învață cum să găsim „cheița de aur” de la sufletul copilului,
dar multe depind și de intuiția profesorului,
de iscusința lui de a-l interesa pe acesta,
afirmă doamna Oxana. Notele din catalog
și din zilnice se uită, dar nu și cuvântul de
apreciere spus în momentul potrivit. În practica mea au fost cazuri când am trezit interesul la lecții chiar și a elevilor care nu prea
prieteneau cu cartea. Și acum, după ce au
absolvit școala, mă salută cu recunoștință.
Școala de la Roșa Stâncă este mică,
dar românii din această suburbie țin la ea.
– La această școală a învățat bunica
mea, Domnica Chiselița, mama mea, Emilia Haric, am învățat și eu și m-am întors
la școala dragă în calitate de profesoară.
A absolvit-o și fiica mea, Emilia, în prezent
studentă la specialitatea de biotehnologii la
Universitatea cernăuțeană, adică a pornit
pe urmele mele. Și fiul Mihai învață aici, în
clasa a cincea. Eu îi sunt chiar diriginte, pre-

P

cizează doamna profesoară Oxana Haric.
În genere, copiii de la Roșa Stâncă sunt deosebiți: prietenoși ca și părinții lor. Se simt
cei șapte ani de acasă. Și foarte rar cine
dintre absolvenții școlii, care au rămas să
locuiască în suburbie nu-și înscriu odraslele
la școala noastră. În ultimul timp aici și-au
ridicat case și familii de ucraineni și sunt cazuri când aceștia își aduc copiii tot la școala
noastră, românească. I-am spus unui părinte că la noi procesul de învățământ este în
limba română, dar el mi-a răspuns că este
conștient de aceasta și chiar dorește ca
odrasla sa să cunoască o limbă în plus.
La Roșa Stâncă nu întâmplător Şcoala și
Casa de cultură (în prezent Casa de folclor)
sunt alături. Sunt cei doi piloni pe care se ține
românismul în această margine de Cernăuți.
– Elevii noștri participă deseori la activitățile artistice la Casa de folclor, la sărbă-

cuvântul și cântecul românesc, a accentuat
doamna Oxana Haric.
Recent în viața ei a avut loc un eveniment
deosebit. Doamna Oxana participă la Concursul „Învățătorul anului” la secțiunea „Bazele
sănătății”. După ce a câștigat etapa orășenească se pregătește pentru cea regională.
– Demult doream să particip la un asemenea concurs al măiestriei pedagogice pentru
a demonstra că și într-o școală mică, unde
procesul de învățământ se face în una din

torile noastre tradiționale și mi se creează
impresia că atât timp cât vor funcționa aceste două instituții, la Roșa Stâncă vor răsuna

limbile minorităților naționale, sunt profesori
de o aleasă pregătire. Doar eu am concurat
cu colegi de-ai mei din școlile ucrainene și

am ocupat locul întâi. La etapa a doua, regională, suntem zece participanți – profesori
care predau obiectul „Bazele sănătății”.
Și acum să revenim la tablă, dar nu la
una obișnuită, ci performantă, interactivă,
de care dispun nu toate școlile din centrul
nostru regional.
– Unul din criteriile după care se apreciază măiestria profesorului la acest concurs este lecția deschisă, ținută de el într-o
școală străină și într-o clasă străină, accentuează doamna Oxana. Mie mi-a căzut să
predau lecția la Gimnaziul nr. 6 și înainte
de lecție am avut consultări. Ni s-a demonstrat cum poate fi folosită tabla interactivă.
Nu m-am folosit de ea niciodată, deoarece
așa ceva în școala noastră nu există. Am
ascultat cu atenție explicațiile și la lecția
de concurs am riscat și m-am folosit de ea,
spre deosebire de ceilalți participanți. Membrii juriului m-au întrebat cum de am reușit
să mă descurc, doar ei știau că pentru mine
aceasta este ceva nou. Le-am spus că miau fost de mare folos consultările din ajun.
Nu știm care va fi rezultatul
doamnei Oxana Haric la etapa a
doua a Concursului „Învățătorul anului”, dar suntem ferm convinși că pe
tabla vieții ea va scrie încă multe
cuvinte de înțelepciune pentru noi
și noi generații de elevi. Dar și elevii
de azi şi cei de ieri vor scrie cuvinte
de recunoștință, adresate doamnei
Oxana Haric, mai ales acum, când
în această perioadă de Făurar ea își
va marca un frumos jubileu.

Meritele față de Bucovina
ale unui profesor din Oprișeni

edagogul rămâne pedagog pentru toată viața, chiar dacă s-a pensionat
și nu mai are ore la școală. Pentru cei care-l înconjoară, pentru consăteni el ține lecții zilnice, lecții de viață. Aceasta se referă și la domnul Pintilie BILEŢCHI din Oprișeni, raionul Hliboca. Zilele acestea dumnealui și-a
marcat jubileul de 85 de ani. A fost omagiat la școala dragă, unde a muncit
o viață, în prezența actualilor elevi și profesori. Au venit să-l felicite primarul
satului Nicolae Popovici, președintele Consiliului veteranilor din raion, Silvian Boico, precum și președintele Consiliului Regional, Ion Muntean, care
i-a înmânat distincția „Pentru merite în fața Bucovinei”.
– Care sunt meritele mele în
fața Bucovinei? – se întreabă
veteranul învățământului public, Pintilie Bilețchi. Locuitorii
Oprișeniului care au trecut de
vârsta de 50 de ani toți sunt foștii mei elevi, i-am învățat istoria,
geografia și în afară de materialul din manuale le-am insuflat
dragostea față de istoria satului
și ținutului natal, i-am convins
că un loc mai frumos de pe planetă nu există decât Oprișeniul
nostru din pitoreasca Bucovină. Cu acest scop am și adunat
primele exponate, care au stat
la baza Muzeului satului – visul meu dintotdeauna realizat

excelent de continuatorul meu,
de profesorul de istorie și actualul director al școlii, dl Nicolae
Bodnariuc.
Sunt fericit că am avut un
elev excelent – pe Dumitru
Covalciuc, o enciclopedie mobilă a Bucovinei, care a avut
dragoste mare față de istoria
neamului, insistență și răbdare
de a lucra cu documentele de
arhivă. Într-o bună zi i-am zis:
„Dumitre, ai scris monografii
despre alte localități din Bucovina. E timpul și datoria să te
apuci și de monografia Oprișeniului”. Mă bucur din suflet că
avem posibilitate să ținem în

mâini o astfel de carte. Este
cartea de căpătâi al regretatului Dumitru Covalciuc. De
asemenea, mă bucur că ai mei
consăteni i-au ridicat un bust
lui Ștefan cel Mare, că se pregătesc să ridice și bustul domnitorului Alexandru cel Bun, în
hrisoavele căruia a fost menționat pentru prima dată satul
Oprișeni. Faptul că locuitorii
satului țin la istoria lui bogată
și interesantă de șase veacuri
este și un merit al meu, de profesor de istorie.
Pagină realizată
de Vasile CARLAŞIUC
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Daiana IASTREMSKA a câştigat turneul WTA
de la Hua Hin
Tânăra jucătoare ucraineană de tenis Daiana Iastremska
(18 ani) a câştigat turneul WTA
de la Hua Hin (Thailanda), dotat cu premii totale în valoare de
250.000 dolari, în finala căruia a
învins-o duminică în trei seturi,
6-2, 2-6, 7-6 (7/3), pe australianca Ajla Tomljanovic.
Iastremska, numărul 47
mondial înaintea acestei competiţii, a reuşit să se impună la
capătul unui joc care a durat 2
ore şi 25 de minute, după un set
decisiv în care a fost condusă
cu 5-2 şi pe care l-a câştigat în
final la tiebreak. Ea şi-a trecut,
cu această ocazie în palmares
al doilea titlu WTA, după cel cucerit în luna septembrie 2018 la
Hong Kong, confirmându-şi astfel statutul de mare speranţă a
circuitului profesionist feminin.
Începând de luni, Daiana Iastremska a urcat pe locul al 34-
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lea în ierarhia feminină. Proba
de dublu a turneului de la Hua
Hin s-a încheiat cu victoria perechii române Irina Begu/Moni-

ca Niculescu, care a învins în
finală, cu 2-6, 6-1, 12-10, cuplul
ruso-chinez Ana Blinkova/Yafan
Wang.

Puştiul-minune al
fotbalului mondial!
La doar 13 ani e curtat de
naţionalele Italiei,
Moldovei şi României

Vladislav Nagrudnyi are
13 ani şi evoluează pentru
echipa de tineret AC Milan.
Părinţii lui Vladislav sunt originari din Cernăuţi, însă în
anii 90 s-au stabilit în Italia.
De trei ani evoluează în fotbalul italian pe poziţia de mijlocaş şi în această perioadă a
atras atenţia unor importante
cluburi de fotbal. Are forţă, viteză, stă bine cu tehnica, iar
specialiştii îi prezic o carieră
sportivă glorioasă.
Vladislav a început să fie
curtat de naţionalele de tineret
ale Italiei, Moldovei şi Români-

ei. Dar cel mai probabil va juca
pentru echipa de tineret a Italiei. Vladislav s-a născut în Italia,
vorbeşte fluent italiana şi se
identifică cu un jucător italian de
origine ucraineană. Vladislav și
părinții lui nu sunt împotrivă ca
tânărul să evolueze pentru naţionala Ucrainei, doar că nu a primit o astfel de ofertă. Vladislav
Nagrudnyi participă la „Minsk
Cup-2019". La acest turneu
participă şi colegii de la Dinamo
Kiev, astfel că talentatul sportiv
poate intra în vizorul antrenorilor ucraineni.

Care sunt cei mai bogaţi sportivi din lume

Fotbalul şi Formula 1 produc cei mai bine plătiţi sportivi din lume. Când vine vorba
despre naţionalităţi, americanii
au cei mai mulţi sportivi. Printre cei mai bogaţi sportivi s-au
strecurat şi luptători de MMA
sau jucători de golf. Cel mai
bine plătit sportiv din lume
ajunge să câştige anual aproape 100 milioane de dolari. Topul 5 al celor mai bine plătiţi
sportivi este dominat de fotbalişti, iar top 20 – de baschetball
şi baseball. Când vine vorba
despre naţionalităţi, americanii
par să aibă cei mai mulţi sportivi bogaţi. „L.C.” vă prezintă
top 10 cei mai bogaţi sportivi
din lume în 2018:

1. Lionel Messi – jucătorul
argentinian de fotbal câştigă
98 milioane de dolari anual.
2. Cristiano Ronaldo – jucătorul de fotbal originar din
Portugalia câştigă anual 93
milioane de dolari.
3. LeBron James – jucătorul american de baschet câştigă anual fabuloasa sumă
de 85,3 milioane de dolari.
4. Stephen Curry – jucătorul american de baschet
are venituri anuale de 76,7
milioane de dolari.
5. Neymar Jr. – jucătorul
de fotbal brazilian are venituri anuale de 66,9 milioane
de dolari.
6. Roger Federer – jucă-

torul de tenis elveţian are
venituri de 64 milioane de
dolari.
7. Kevin Durant – jucătorul american de baschet are
venituri anuale de 60,6 milioane de dolari.
8. Sebastian Vettel – pilotul neamţ câştigă anual 60,5
milioane de dolari.
9. Lewis Hamilton – pilotul
de formula 1 britanic câştigă
58 milioane de dolari pe an.
10. James Harden – jucătorul de baschet câştigă anual 48,3 milioane de dolari,
dintre care 20 de milioane
reprezintă doar contracte de
publicitate.

Campionatul raionului Storojineţ
la Fotbal în sală
S-a dat startul Campionatului raionului Storojineţ la Futsal 2019. La competiţie s-au înscris 16 echipe, care au fost
împărţite în două grupe. Au fost disputate
deja primele trei etape. În grupa A pe primele trei poziţii se situează FC Storojineţ (12 puncte), Komarivţi (12 puncte) şi
Cuciurul Mare (9 puncte). Lider în grupa
B este FC Sokil cu 12 puncte, urmată de
FC Ardan (12 puncte) şi Jadova Veche
tot cu 12 puncte. Primele trei echipe din
fiecare grupă care vor acumula cel mai
mare număr de puncte se califică în etapa următoare a Campionatului.

Valeri CIOBOTAR, invitat
să reprezinte Ungaria
la competiţii

Karatistul cernăuţean, Valeri Ciobotar, a primit invitaţia
pentru a se alătura
unui club maghiar și
pentru a reprezenta
Ungaria la competiții. Confesiunea a
fost făcută pentru
Agenţia de informaţii
ACC. „Anul trecut
am avut o ofertă de
a evolua pentru Ungaria", spune Valeri
Ciobotar, vice-campion
mondial
la
karate și antrenor al
Clubului Sportiv „Lider". Valeri susţine
că invitaţii similare
a avut şi din partea
altor ţări, dar el a decis să reprezinte în
continuare Ucraina
la competiţiile internaţionale.
Potrivit
lui, statul ucrainean
l-a recompensat cu
10.000 de grivne pentru cucerirea medaliei de argint la
Campionatul Mondial de Karate. Vice-campionul mondial se
antrenează de 11 ori pe săptămână, are foarte mulţi fani
şi visează să devină campion
olimpic.

Amintim că Valeri Ciobotar
(categoria 84 kg) a cucerit medalia de argint în cadrul Campionatului Mondial de Karate
ce a avut loc în Spania. Campionatul Mondial de Karate WK
s-a desfăşurat în perioada 6–11
noiembrie 2018.

Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN
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LIMANUL FERICIRII – ATÂT DE APROAPE
ȘI ATÂT DE DEPARTE

A

șa este împărțită viața noastră, a pământenilor,
să avem parte de clipe plăcute și de momente
mai puțin fericite. De multe ori destinul ne surâde
atunci când ni se pare că totul e terminat. Rar de tot
avem puterea să sperăm că cele mai dulci zile din
viață încă nu au trecut. Dar, dacă avem voința să ne
mulțumim cu ceea ce avem, Bunul Dumnezeu ne va
da neapărat și ceea ce ne lipsește. Experiența vieții
mai zice că niciodată nu trebuie să rupem nici o filă
din cartea vieții. Anume zilele trăite – bune sau rele,
mai dulci sau mai amare, sunt lecțiile ce constituie
acea bogăție enormă – experiența de viață.
Zilele cu nori în viața lui Nicu au
venit ca un trăsnet din senin. Copilăria
și-a petrecut-o la streșina pădurii, într-o
localitate frumoasă ca din basme din
raionul Storojineț. Ca toți copiii din familiile împlinite a avut fericirea să trăiască,
alături de alți semeni, din plin clipele
pline de miracol, descrise cândva de
Sfătosul bunic din Humulești. Copilăria,
acea perioadă de vis a trecut aidoma

ze aici o nouă viață. Toate insistențele
celor de acasă, dar și ale surorii, au fost
zadarnice. Așa a rămas să trăiască în
satul din regiunea Odesa, iar micuțul
Nicu a continuat să locuiască alături de
mama în casa rămasă drept moștenire
de la bunici.
După absolvirea școlii a decis să
facă admiterea la o instituție din Cernăuți. Îi plăcea mult să călătorească. Deși

unei ploi calde de primăvară și iată-l, la
17 ani, când toți copiii pășesc în viața
matură. În școală a fost un elev stăruitor
și profesorii îi preziceau un viitor minunat. Mătușa Viorica, mama lui Nicu, se
bucura de fiecare dată când la adunările părinților auzea cuvinte de laudă la
adresa unicului ei fecior la care ținea ca
la ochii din cap.
– Numai de-ar avea noroc, băiatul
mamei, zicea deseori printre suspine
femeia de parcă ar fi citit ca de pe carte
cumpăna ce i-o pregătise soarta.
Avea, biata mamă, o presimțire probabil. Această femeie, călită de viață,
trecuse și ea prin mai multe încercări
ale destinului și prin niște drame sufletești, ce și-au lăsat o amprentă simțită
asupra ei. Soțul o părăsise cu copilul în
brațe când micuțul Nicușor nu împlinise nici doi ani. A plecat într-o dimineață
cu niște oameni din sat după cărbuni la
un depozit de la Storojineț și dus a fost.
În ziua aceea de februarie, afară era
un ger de crăpau lemnele și au intrat
bărbații pe la o crâșmă să se mai încălzească. Dar așa cum pofta vine mâncând, s-au încălzit și ei de-a binelea și
s-au întors acasă fără cărbuni. Vasile,
tatăl lui Nicu, s-a trezit ca eroul din film,
într-un autobuz ce pleca înspre Cernăuți, iar de acolo a plecat la Odesa, unde
mai mulți ani era stabilită o soră de-a
sa. A stat câteva zile pe ospețe după
care buna lui surioară l-a „invitat” să revină acasă la nevastă și la fecior. Omul
nostru, însă, a decis să-și caute de lucru ba pe la unul, ba pe la altul pentru a
aduna, chipurile, ceva bani. Făcea diferite lucruri prin gospodăriile localnicilor
până când a dat de o femeie vădană
din satul vecin la care s-a reținut pentru
mai mult timp. Azi un pahar de rachiu,
mâine un zâmbet, o vorbă dulce până
când omul nostru și-a dat seama că nu
mai dorește să se întoarcă în satul de la
poale de pădure și că vrea să-și aranje-

crescuse numai cu mama și banii nu
totdeauna ajungeau pentru o excursie
sau o plimbare cu clasa, Nicu a fost nelipsit de la asemenea acțiuni. De aceea,
a hotărât că va susține examenele la
geografie cu specialitatea turism. Mult
s-a bucurat mamă-sa când l-a văzut în
listele celor admiși la facultate.
– Voi fi cel mai fericit, mamă. Ai să
vezi. După facultate îmi voi găsi de lucru și te voi lua și pe tine la oraș, îi spunea în permanență feciorul.
Și, într-adevăr, la facultate făcea
succese minunate ca și în anii de școală. Încă din anii de studenție a fost angajat într-un centru de studii turistice de
pe lângă facultate, iar după terminarea
studiilor a rămas să lucreze la catedră.
În anul cinci de facultate, când mai rămâneau doar trei luni până la susținerea
licenței, și-a oficializat relațiile cu Ala, o
fată cu care erau împreună de vreo doi
ani și erau în așteptarea unui copil. Înaintea venirii pe lume a micuțului, medicii
au constatat în timpul testelor că acesta se va naște cu mai multe defecțiuni.
Oamenii în halate albe i-au avertizat pe
viitorii părinți că odrasla se va naște cu
inima și rinichii bolnavi și că, în genere,
va avea rețineri în dezvoltare. A fost prima lovitură, ce s-a abătut asupra ambilor părinți. Nicu și Ala trăiau cu speranța
că aceasta e o greșeală a medicilor și
că nu totdeauna trebuie să dai crezare aparatelor. Din păcate, prognozele
doctorilor s-au adeverit. Toate învinuirile au căzut asupra lui Nicu după vizita
făcută de cei doi la un psiholog. Doamna psiholog ar fi admis atunci că toate
acestea se trag din stresurile trăite de el
în copilărie. Băiețelul s-a născut foarte
slab și medicii i-au prezis doar câteva
luni de viață, îndemnându-i pe părinți
să fie pregătiți de ce e mai rău. Cei
doi, însă, au pus tot sufletul în îngrijirea
copilului. Cu un an înainte de moartea
băiatului Nicu a aflat că buna lui soție

își alină necazurile și tristețile cu altul.
Suflet blând ce era, el nu a făcut nici un
scandal. Pur și simplu i-a strâns soției
lucrurile și a îndemnat-o să plece. Femeia l-a implorat s-o ierte și i-a promis
că așa ceva nu se va mai repeta. Când
a împlinit zece ani copilul a fost supus
unei noi intervenții chirurgicale, care s-a
dovedit a fi nereușită. Moartea copilului
l-a aruncat într-o depresie totală. A încercat să găsească alinarea în pahar.
Când se trezea din mahmureală Nicu
își dădea seama că este singur (Ala
plecase la amantul ei) și-și umplea din
nou golul din suflet cu ajutorul alcoolului. Acest bărbat frumos, care până nu
demult era admirat de toate colegele
de serviciu pentru amabilitatea și blândețea de care da dovadă, devenise de
nerecunoscut. Ochii tulburi, fața roșie
de băutură, el aproape că nu se mai
trezea. Șeful l-a sfătuit să-și ia un concediu pe cont propriu pentru a-și reveni.
Poate că ar fi ars încetul cu încetul în
băutură, dacă nu i-ar fi jucat festa Măria
Sa, Destinul. Într-o seară s-a îndreptat
înspre magazinul din apropiere pentru
a se aproviziona cu o porție ordinară de
calmanți. La intrare a întâlnit o fostă colegă de școală. Veronica, așa o chema,
a plecat după clasa a opta la un colegiu
din centrul regional. De atunci nu s-au
mai întâlnit. În acele momente femeia
era într-o situație poate și mai rea decât
Nicu. Mai mulți ani la rând umbla pe la
doctori și pe la diferite sanatorii pentru
a-și trata maladia ce-i făcea viața fără
sens. Cu ani în urmă pierduse un copil în a cincea lună de sarcină. Această
pierdere a dus și la destrămarea familiei. Veronica trecuse și ea prin momente
de cumpănă. Iată așa s-au întâlnit cei
doi, pe care viața i-a pus la grele încercări sufletești și care au devenit mai
apoi, unul pentru altul, un reper sufletesc. Femeia a mai urmat niște cursuri
de tratament. Nicu o vizita la spital în
fiecare zi. Băutura a rămas undeva în
trecut. A devenit omul de altă dată. Își
dădea seama că aceasta este femeia
sufletului său, pe care Dumnezeu i-a
scos-o în cale în acele zile de neliniște
sufletească. Sunt momente, pe care ai
vrea să le trăiești o viață întreagă, precum sunt și oameni pe care ai vrea să-i
ai alături pentru totdeauna. Într-o seară,
când se plimbau prin părculețul de lângă spital, Veronica l-a privit drept în ochi
și i-a spus:
– Când vii la mine și mă îmbrățișezi
poate prietenește, te rog să te gândești
doar la mine. Simt mult mai mult față de
tine. Înțelegi ce am în vedere?
– Desigur, draga mea.
– Și încă ceva. Poți să faci cu mine
tot ce vreai, însă te rog să nu mă faci
niciodată să sufăr. Îmi este de-ajuns cât
am suferit până acum. Acum îmi doresc
să fiu fericită, în brațele tale.
Peste ceva timp după externare
Nicu și Veronica și-au înregistrat căsătoria. Au început zile frumoase în
viața lor când se completau sufletește
unul pe altul și se bucurau de fiecare
clipă trăită împreună. Într-una din zile
Veronica i-a spus că așteaptă un copil. S-au lăsat încet pe banca din parc
și au început să plângă de bucurie ca
doi copii. Multă apă a curs de atunci la
vale. Fiul mai mare are 17 ani și studiază informatica la un colegiu din oraș, iar
fiica Zinica este în clasa a șaptea. Nicu
spune că relațiile cu Veronica sunt ca
pâinea unsă cu miere. Orice zi din viața
lor este o bucurie, iar orice dimineață cu
răsărit de soare o primesc ca pe un dar
de la Cel de Sus. Nu-și pot închipui ce
s-ar fi întâmplat, dacă nu s-ar fi întâlnit
atunci la magazin. Probabil, așa și s-ar
fi pierdut și ar fi trecut zdrobiți în altă
lume fără a cunoaște ce este fericirea.
Numai greutățile și necazurile sufletești
i-au scos la acest liman de poveste,
care părea pentru ambii atât de departe
și atât de aproape.
Dumitru VERBIȚCHI

Dimineața, la o ceașcă de cafea. Soția:
– Iubitule, m-am trezit azi udă leoarcă. Eram
pe bicicletă, am pedalat toată noaptea.
Bărbatul:
– Și eu m-am trezit totul transpirat. Am visat că
toată noaptea făceam sex.
– Da? Și erai cu mine sau nu.
– O nu, tu erai cu bicicleta.

Soția, profesoară de anatomie, sătulă de prostiile soțului ei, îi spune:
– Dragul meu, știai că nasul este organul principal al corpului?
Bărbatul mirat:
– Și aud eu asta de la o profesoară?
– Chiar așa este. Pentru că dacă nu-ți bagi nasul pe unde nu-ți fierb sarmalele, ai norocul ca și
celelalte organe ale corpului tău să fie salvate.

Ceartă zdravănă într-un cuplu. Soția:
– Voi, bărbații, numai atât și așteptați! Spuneți la minciuni cu duiumul numai să ne băgați
în pat!
– Cine-ar zice? – zâmbește bărbatul. Asta voi,
femeile, mințiți pentru ca să rămâneți acolo cu anii.
Și cine dintre noi este mai nemernic?

Doi bărbați în etate discută pe o bancă în parc:
– Tu ce faci când nu te simți bine?
– Mă duc la doctor pentru că trebuie să trăiască și el.
– Cum asta?
– Păi, îi dau ceva bacșiș, el mă examinează,
îmi prescrie medicamentele de rigoare.
– Și apoi?
– Apoi mă duc la farmacie, cumpăr preparatele
prescrise de medic pentru că trebuie și farmaciștii
să trăiască.
– Și după?
– Apoi vin acasă și arunc medicamentele cumpărate pentru că trebuie să trăiesc și eu.

O femeie își târa soțul beat criță acasă cu ajutorul unei roabe. Ăsta, văzând că a cam încurcat-o
de-a binelea, începe cu complimentele:
– Ce ochi albaștri și frumoși ai tu, fa Ileană.
Cum de nu i-am văzut până acum?
– Nu-i nimic, o să ai și tu ochii albaștri. Puțină
răbdare, numai s-ajungem acasă.


Nevasta, sătulă de mahmureala permanentă
în care se afla soțul, îl întreabă pe un ton rugător:
– Măi omule, nu ţi se face rău de la atâta băutură?
– Măi nevastă, bunica mea a murit la vârsta de
o sută de ani și avea încă toți dinții în gură. La fel
și mama...
– Datorită rachiului?
– Nu. Dar își vedeau de treaba lor.

O doamnă frumoasă foc vine la un auto service. Meșterul se interesează:
– Ce vi s-a întâmplat? Cu ce pot să vă ajut?
– Nici nu știu cum să vă explic. Mașina scoate
de la o vreme încoace niște zgomote ciudate.
După ce face testările de rigoare, meșterul i se
adresează din nou clientei:
– Totul e în regulă, doamnă. Nu
ați încercat cumva să scoateți CD-ul
cu muzică rock?

LC
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Creşterea în greutate – un semn
caracteristic hipotiroidismului
H

ipotiroidismul reprezintă o afecţiune
ce apare atunci când glanda tiroidă
nu produce o cantitate suficientă de
hormoni, fapt ce afectează procesele
metabolice ale organismului. Incidenţa acestei afecţiuni este mai crescută
la femei decât la bărbaţi, prin urmare
specialiştii au tras concluzia că această afecţiune este influenţată de un dezechilibru al hormonilor estrogeni. Din
fericire, există unele măsuri ce pot ţine
sub control hipotiroidia şi printre ele se
numără şi efectul binefăcător al plantelor.

Simptomele hipotiroidismului sunt: senzaţie de

oboseală şi slăbiciune, intoleranţă
la frig, crampe şi dureri musculare, constipaţie, creşterea în greutate sau dificultatea de a reduce
kilogramele în plus, piele uscată
şi aspră, păr fragil cu tendinţă de
cădere, voce răguşită, flux menstrual abundent, valori crescute
ale colesterolului, depresie, activitate mentală lentă şi dificultăţi de
memorare.
Unul dintre cele mai comune simptome care sugerează o
problemă a glandei tiroide este
schimbarea bruscă a greutăţii.
Creşterea în greutate indică un

ALIMENTE CARE AJUTĂ LA FUNCȚIONAREA
NORMALĂ A GLANDEI TIROIDE

nivel scăzut al hormonilor glandei
tiroide în organism, ceea ce se
numeşte hipotiroidism. La polul
opus, dacă tiroida produce mai
mulţi hormoni decât are nevoie

corpul se va observa o scădere
bruscă în greutate, ceea ce se întâlneşte în hipertiroidism. Ce strategii pot urma pacienţii care suferă
de boli de tiroidă pentru a slăbi?

Lămâia
este un miracol
pentru sănătate

Lămâia tratează durerile de cap și este un remediu pentru multe afecțiuni:

Glanda tiroidă este cea mai
mare glandă a sistemului endocrin, fiind localizată de o parte și
de alta a laringelui și traheii, sub
forma unui fluture. Aceasta produce doi hormoni cu funcții importante în organism, tiroxina și
tironina. Hormonii stimulează metabolismul, accelerează producerea de energie și arderea caloriilor, la copii stimulează creșterea
scheletului.
Alimentația
corectă
este
esențială pentru longevitate și
sănătate. Prin urmare, fiecare
ar trebui să-și protejeze funcția
glandei tiroide, incluzând în meniu alimente sănătoase și nutritive.

și fructele de mare.

Acestea conțin vitamina B12 și
zinc, care stimulează sistemul
imunitar.

* Varza de mare.

* Merele – fructele
sunt benefice pentru toate organele
corpului. La nivelul tiroidei,

Conține iod și alte 40 de vitamine
și elemente care protejează împotriva bolilor glandei tiroide.
* Ceapa. Este utilă pentru glanda tiroidă, ficat și inimă.
Conține multe oligoelemente care
întăresc sistemul imunitar.
* Afinele. Aceste pomușoare sunt apreciate pentru
conținutul înalt de antioxidanți.
Ajută la echilibrarea funcției celulelor glandei tiroide.
* Peștele roșu – somonul, păstrăvul, somonul roz
sunt o sursă bogată de acizi grași
omega-3, esențiali pentru buna
funcționare a glandei tiroide.

* Carnea de crab

Amestecul stimulează tiroida
,,leneșă”. Miezul a 3-4 nuci se
mărunțește, se amestecă cu o

acestea sunt valoroase pentru
protecția împotriva celulelor canceroase.

* Nuci cu miere.

linguriță de miere și se consumă
dimineața în fiecare zi, timp de
1-2 săptămâni.

* Lămâie cu miere. Se spală bine 2-3 lămâi,

 Dacă se pun câteva picături de suc de lămâie în nări, poate fi
tratată sinuzita și guturaiul. Tratamentul se aplică de câteva ori pe zi.
O bucățică de vată îmbibată cu puțină zeamă de lămâie este un bun
remediu pentru hemoragiile nazale.
 Se aplică comprese cu felii de lămâie pe frunte și în zona tâmplelor pentru că ajută la calmarea migrenelor.
 Dacă se pune o bucățică de vată cu suc de lămâie în urechi,
pot fi calmate simptomele produse de otită.
 Clătește gura cu zeamă de lămâie diluată cu apă (și eventual
amestecată cu puțină miere de albine) pentru a trata stomatita.
 Dacă perii dinții în fiecare săptămână cu suc de lămâie, vei
avea dantura albă și strălucitoare.
 Sucul de lămâie ajută și la tonifierea gingiilor. Se freacă gingiile
cu suc de lămâie.
 Sucul de lămâie are efect antiseptic și hemostatic, de aceea
ajută la dezinfectarea plăgilor, dar trebuie folosit diluat cu apă. De asemenea ajută la vindecarea înțepăturilor de insecte.

se scurge sucul și se adaugă
miere. Se ia câte o lingură de 3
ori pe zi între mese. Lămâia are
acțiune antioxidantă și anticancerigenă.

* Drojdie de bere
şi nuci. Pentru a ţine sub

control hipotiroidia este bine să
consumaţi sare de mare în locul
celei de rocă. Aceasta este bogată în iod şi stimulează organismul
să producă hormoni tiroidieni. De
asemenea, mâncaţi alimente bogate în complexul B (drojdie de
bere, cereale integrale, nuci, seminţe), dar şi bogate în iod (alge
marine).
Mineralele precum calciul,
fierul, cuprul, zincul, magneziul
şi seleniul au un rol important
pentru buna funcţionare a tiroidei.

INCIDENŢĂ MAI MARE
LA PUBERTATE ŞI
LA MENOPAUZĂ

S-a observat că hipotiroidismul apare la femei
cu precădere în perioada pubertăţii şi a menopauzei, atunci când nivelul de estrogeni este mai scăzut.
Femeile pot îmbunătăţi situaţia prin administrarea de remedii naturale care stimulează producerea de estrogeni. Spirulina are efect reglator,
putând fi folosită atât pentru hiper, cât şi pentru
hipotiroidism.

 Sucul de lămâie ajută în tratamentul degerăturilor. Se face masaj pe pielea afectată de ger cu suc de lămâie.
 Lămâia este un tonic bun pentru sistemul nervos și pentru sistemul cardiac.
 Are efect calmant, răcoritor, remineralizant, antianemic.
 Activează globulele albe, are proprietăți bactericide și antiseptice.
 Stimulează secrețiile pancreatice și gastrohepatice.
 Reprezintă un bun depurativ, diuretic, alcanizant, hemostatic,
tonifiant.
 Are efect cicatrizant, antiseptic, antipruriginos, antitoxic, antiveninos.
 Îndepărtează furnicile și moliile.
(Leacuri şi terapii)
Rubrică susţinută de Valeria ŞTEFUREAC
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Aprindeți candela memoriei

„Să le spui la ai mei c-am murit cu fața spre cer
și cu ochii spre România…”

Acestea au fost ultimele cuvinte ale
unui tânăr de 17 ani din Mahala, rănit
mortal și căzut în noianul de zăpadă însângerat. Consăteanul de alături a jurat
că, dacă va scăpa cu zile, neapărat va
îndeplini această ultimă rugăminte. A
reușit să șoptească rudelor cele întâmplate în lunca Prutului în noaptea spre
7 februarie 1941, căci îl aștepta drumul
suferințelor supraomenești în infernul
lagărelor GULAG-ului... Acest pasaj din
cartea Aspaziei Oțel-Petrescu a fost citit
de fostul arhivist Dragoș Olaru în cadrul
conferinței „Masacrele de la Lunca și

Fântâna Albă – 78 de ani”, organizată
de Societatea panucraineană „Golgota”
(președinte Octavian Bivolaru). El se
aseamănă cu mesajul celebrei balade
populare „Miorița”, când baciul moldovean își asociază moartea cu o nuntă.
Or, destinul de mucenic a fost caracteristic unui popor pașnic, care n-a dorit
pământuri străine, ci s-a mulțumit cu

•
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„gura de rai”, ce i-a dat-o Dumnezeu, și
cu cerul azuriu deasupra sa.
N-a dovedit să
fie mire și un alt
tânăr din Horecea,
care, de asemenea, a fost secerat
de gloanțele grănicerilor sovietici în
lunca Prutului în iarna anului 1941, tot
pentru că a dorit să
treacă granița clandestin în țara liberă,
România. Ai săi i-au
dăruit cizme noi,
spunându-i: „Poate
vei trece în România și te vei însura
acolo”.
Oamenii
s-au dus la acest risc nemaipomenit de
mare cu speranța că poate vor reuși să
scape de „raiul sovietic” și s-au îmbrăcat în haine de sărbătoare. După poala cămășii brodate de bunica, în 1942,
când au avut loc deshumările în lunca
Prutului, a fost recunoscut de rude flăcăul de 17 ani din Mahala, iar tânărul
horecean a fost reînhumat în cimitirul
din suburbie fără picioare. Călăii i-au
tăiat picioarele ca să-i scoată cizmele…
Despre aceasta a povestit profesorul de
română de la Școala medie incompletă
nr. 13 din Horecea, Nicolae Costaș. El a
adus și cartea deceselor de la Biserica
din Horecea, unde în noiembrie 1941
erau notați toți localnicii, care au căzut
în lunca Prutului.
Amănunte despre masacrul din
lunca Prutului din ianuarie și februarie 1941, unde au căzut, după calcule
aproximative, câteva sute de români din

Mahala, Ostrița-Mahala, Horecea, Ceahor, Ostrița Herței și din alte sate, a prezentat Octavian Voronca. Activând ca
director la Școala din Mahala, domnul
Octavian Voronca a avut posibilitate să
stea de vorbă cu puținii martori oculari
ai acestei tragedii. „Flăcăii se temeau
că vor fi chemați în rândurile Armatei
Roșii, fetele – că vor fi duse la munci
pe meleaguri îndepărtate, în rândurile
populației se căutau „dușmani ai poporului” și toate acestea i-au făcut pe oameni să riște cu propria viață și să fugă
din „raiul bolșevic” în România, ai cărei
cetățeni au fost până la venirea „eliberatorilor”, a conchis vorbitorul.
Publicistul Ștefan Broască, cel care
primul a scris despre masacrul de la
Fântâna Albă, a subliniat că aceste două evenimente – de la Lunca și
Fântâna Albă – sunt „rănile deschise
ale neamului nostru”. El militează pen-

tru căutarea adevărului istoric, care ne
poate salva de mituri și legende. Prezent la conferință, consulul Consulatului General al României la Cernăuți,
Edmond Neagoe, a opinat că această
tragedie urmează să fie studiată mai
profund atât de istoricii din Ucraina, cât
și de cei din România.
Au adus completări la tema dată
membrii societății „Golgota” Vasile Rauț
și Ion Găină, președintele Societății medicilor români „I. Bodea”, Ion Broască,
publicista Maria Toacă, locuitorul din
Prisicăreni, Ion Criliuc.
Participanții la conferință și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu dezordinea din jurul Complexului comemorativ
de la Fântâna Albă. Asemenea monumente, la fel ca și memoria jertfelor nevinovate trebuie păstrate cu sfințenie.
Vasile CARLAȘCIUC
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BERBECUL. E o săptămână când poți
fi nevoit sau chiar urmărești să deții mai multe responsabilități la serviciu. Spre sfârşitul
săptămânii se pot isca dispute cu șefii. Zilele
de miercuri și joi ți-ar putea aduce mai multă
popularitate pe plan social. Duminică, pe tine și pe partener vă pot anima unele scopuri comune, semn că relația
voastră funcționează ca pe roate.
TAURUL. Experiența ta de muncă poate
fi la mare căutare luni și marți. Miercuri și joi,
acceptă unele sarcini care-ți permit să-ți faci
remarcate calitățile de lider. În relaţiile de cuplu va trebui să vă înţelegeţi privind concediul
de iarnă. Nativii acestui semn au şansele de a
întâlni pe cineva special. În orice caz, pare că dragostea
plutește în aer.
GEMENII. Astrele par să nu atenteze la
bunăstarea ta fizică. La serviciu vine momentul să dai cărțile pe față şi să te implici cât mai
mult în proiecte. Unele chestiuni legate de o
moștenire e bine să le rezolvi vineri. Faţă de
partener se recomandă să nu-ţi arăţi gelozia.
Atmosfera caldă și susținerea părinților se prelungește
până cel puțin duminică.
RACUL. Nu este indicat să faci excese
și nici eforturi fizice. Moderația este cheia în
cazul tău. În zilele de luni și marți, ar fi bine
să-ți pui abilitățile de comunicare în serviciu.
Părinții pot interveni în viața ta de cuplu vineri.
Deși mai mult ca sigur că au intenţii bune, e
posibil ca amestecul lor să facă mai mult rău decât bine.
E mai bine când doar tu și partenerul știți ce se petrece
cu adevărat între voi.
LEUL. Primele două zile din săptămână se pot dovedi solicitante pentru bunăstarea ta fizică. Vineri, îți pot ieși în cale
oportunități financiare greu de refuzat, dar
care implică muncă migăloasă. În viaţa de
cuplu pot apărea unele neînţelegeri. Dar,
spre duminică diferențele de viziune pot deveni din ce
în ce mai evidente, fapt ce atrage riscul de a înrăutăţi
situaţia.
FECIOARA. Zilele de miercuri și joi te
pot solicita cel mai mult pe plan profesional,
prin intermediul unor sarcini care-ți cer creativitate și te scot din zona de confort. Caută să
te ții de lista de cumpărături vineri, astfel încât
să nu cheltuiești mai mult decât ar fi cazul. În
familie mizează pe capacitatea ta de a te face plăcut.
BALANŢA. Se arată o săptămână lipsită
de peripeții la locul de muncă. E posibil să te
alegi cu unele noi sarcini la serviciu. Încearcă
să vezi dacă nu cumva ești indus în eroare.
Viața de familie poate figura în topul priorităților tale de luni și marți. Miercuri și joi, ești chemat să te
concentrezi pe planul sentimental. Poți fi ținta reproșurilor din partea membrilor familiei.
SCORPIONUL. Deși astrele te scutesc
în cea mai mare parte a săptămânii de încercări, s-ar putea să fii lovit de stresuri. Ia-ți gândul de la probleme cel puțin la finele acestei
săptămâni și alege să-ți petreci timpul liber
într-un fel care-ți place. Neînțelegerile avute
cu colegii de muncă se pot rezolva destul de ușor. Dar
expuneţi punctul de vedere cu claritate.
SĂGETĂTORUL. Primele zile ale săptămânii pot veni la pachet cu oportunități financiare. Şanse de câștig vei avea și vineri,
dar dacă un prieten îți cere să-l sprijini financiar, gândește-te bine dacă merită. S-ar putea
să ai nevoie și tu acum de bani mai mult ca
oricând. Vineri și sâmbătă va trebui să te împarți între
carieră și familie. Săptămâna se încheie într-o notă pozitivă, alături de persoana iubită.
CAPRICORNUL. Zilele de luni și marți
vin la pachet cu cel mai mare potențial energetic, motiv numai bun să-ți programezi activitățile. Cu toate acestea, tinde către echilibru
și nu-ți consuma cu totul rezervele. Financiar,
se întrevăd posibilități de câștig miercuri și
joi. În viaţa de cuplu e posibil ca vineri să ai parte de discuții în contradictoriu. Duminică ar trebui să restabilești
contactul cu cei dragi.
VĂRSĂTORUL.
Neînţelegerile mai
vechi dintre tine și unii colegi de muncă își pot
pune amprenta pe felul în care interacționați
la începutul săptămânii. De dorit ar fi să uiţi
ce-a fost în trecut, dar să fii cu mai multă atenţie pe viitor. Pe plan financiar, oportunitățile de
câștig pot apărea vineri sau sâmbătă. Nimic nu te poate
opri pe tine și pe partener să realizați ceea ce vă doriți
de mult timp.
PEŞTII. Zilele de luni și marți se întrevăd
a fi favorabile lansării unor noi proiecte. Nu te
baza pe sprijinul material exterior, ci mai mult
pe propriile resurse. Vineri sau sâmbătă sunt
posibile câștiguri, dar și cheltuieli pe măsură.
Zilele de vineri și sâmbătă pot veni la pachet
cu provocări în viața de cuplu. Se recomandă doar să
lași de la tine și totul va fi normal.
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Felicitări!

În ziua de 7 februarie
își sărbătorește jubileul
împlinirilor – 60 de ani
doamna
Maria
PRIUTESA
din orașul Cernăuți.
Anii omului sunt mai
întâi muguri, apoi flori,
ce dau mai târziu în rod.
Doamna Maria a trăit și trăiește frumos, în
bună înțelegere, stimă, dragoste față de aproapele
împreună cu soțul Ion, care este un om de omenie,
bun la suflet, harnic și priceput la toate.
Cu cele mai frumoase felicitări, împletite din cuvinte de dragoste și recunoștință, pentru tot binele ce-l
cunosc, vin să se adreseze: fiica Elena și ginerele
Adrian, nepoțeii Maria și Victor, cuscrii Viorica și Aurel,
cumătrii Cristina și Alexandru împreună cu fiul Adrian,
precum și foștii elevi ai școlii nr.29 (acum Gimnaziul
nr.6), unde a activat doamna Maria.
Scumpa noastră! Ești plină de bunătate sufletească, cu inima cuprinsă de sentimentul compasiunii,
în orice clipă întinzi o mână de ajutor celor din jur. Îți
dorim să fii mereu plină de viață și energie ca până
acum, optimistă și binevoitoare. Să-ți dea Domnul
multă, multă sănătate, pace în suflet și în gând, viață
lungă și fericită împreună cu soțul Ion în mijlocul celor
scumpi și apropiați.
Noi cu toții te iubim,
Te stimăm și îți dorim:
Ani o sută să trăiești
Și mereu să ne zămbești.
Dumnezeu să te păzească
Cu puterea Sa cerească.
La mulți ani!

La 5 februarie şi-a marcat onorabilul jubileu
al vieţii – 85 de ani, doamna
Garofina
MISARJIU
de la Roşa, or. Cernăuţi.
Este o ocazie deosebită de a primi felicitări din
partea celor dragi şi apropiaţi – de la feciori împreună
cu soţiile lor, de la nepoate, nepot şi strănepoţi, care-i
doresc sărbătoritei multă sănătate că-i mai scumpă
decât toate, bunăstare şi tihnă în suflet, zile senine
de lumină pline şi încă mulţi ani înainte alături de cei
dragi sufletului.
Scumpa noastră!
De ziua ta, atât de însemnată,
Să știi că noi toți te iubim,
Să ne fii sănătoasă viața-ntreagă,
Numai de bine să ne auzim.
La mulţi ani şi toţi buni!

Joi, 7 februarie 2019
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La 8 februarie, doamna
Maria
IGNATIUC (Michiciuc)
din or. Cernăuți, suburbia Țețina, îşi sărbătoreşte ziua de
naștere, adunându-şi la buchetul vieţii încă un miraculos trandafir.
Cu această ocazie îi adresează cele mai frumoase felicitări soțul Constantin, mama
Anastasia, fiica Angela împreună cu soțul Vasile, fiul Dinu și nepoțelele Mariana și
Nicoleta, toate rudele şi prietenii.
Scumpa noastră! Fie ca în aceasta zi în sufletul tău să se trezească o dorință arzătoare de a trăi
frumos, de a crea lucruri deosebite şi de a realiza cele
mai tăinuite visuri. Fie ca soarele să-ți ofere căldură şi
lumină, ploaia 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 fericirea
să te însoțească mereu!
Fie ca bucuria să-ți încălzească ochii, fie ca fericirea să-ți lumineze calea, fie ca sănătatea să nu te
părăsească nicicând!
La mulți ani!

La mulți ani
fericiți!
În prima decadă a
lunii februarie își marchează ziua de naștere
doamna
Alina
TARÂŢA,
profesoară de limba și
literatura ucraineană la
CIE Cupca.
Anul acesta este jubiliar pentru doamna profesoară, care de peste 20 de
ani activează în această școală. Harnică, conștiincioasă, perseverentă, anume așa o cunosc toți în sat și în
școală.
La ceas jubiliar, doamna Alina este felicitată cu
multă căldură sufletească de întreaga familie: soțul
Petru, fiii Alexandru și Ilie, părinții Domnica și Aurel,
fratele Vasile împreună cu familia sa, toate rudele şi
prietenii. Lor li se alătură întreg colectivul pedagogic
împreună cu elevii şcolii, elevii clasei a 8-a, a căror
dirigintă este, și părinții lor.
Toți împreună îi doresc sărbătoritei multă sănătate,
succese remarcabile pe tărâmul pedagogic, fericire în
familie, împlinirea dorințelor și un sincer
La mulţi ani!

În acest început de Făurar, la 6 februarie,
domnul
Florea
BASARABA
de la Roşa, or. Cernăuţi, şi-a sărbătorit ziua de naştere, împlinind onorabila vârstă de 74 de ani.
Cu această însemnată ocazie, este felicitat din
tot sufletul de feciori împreună cu familiile lor, de fiică
împreună cu soţul şi de scumpii nepoţi. Ei îi doresc
sărbătoritului multă sănătate, împliniri şi bunăstare, să
aibă parte de zile senine şi să se bucure întotdeauna
de stima şi recunoştinţa celor dragi şi apropiaţi.

În această frumoasă zi de iarnă, cu soare și
zăpadă, duminică, 10 februarie, harnicul gospodar,
domnul
Vitalie
PASCARI
din localitatea Costiceni, raionul Noua Suliță, împlinește o frumoasă vârstă de aur 50 de ani. E un minunat jubileu al vieţii.
Cu această deosebită ocazie, cu sincere felicitări
și calde îmbrățișări vine cu urările sale la tăticul drag
fiica Cristina, dorindu-i sănătate, bucurii, bunăstare,
belșug, tihnă sufletească și încă mulți-mulţi ani înainte.
Tătică drag, eu te iubesc
Și numai bine îți doresc,
Dumnezeu de greutăți să te ferească,
În suflet primăvara să-ți înflorească,
La mulți ani îmbelșugați,
Să-mi trăiești!
Ce-ți dorești să-ți împlinești!
La mulți ani și toți buni!

Scumpul nostru!
Te stimăm şi te iubim,
Ani o sută îţi dorim,
Dumnezeu să te păzească
Cu puterea Sa cerească
Şi tot El să-ţi dăruiască
Sănătate şi putere,
Că-i cea mai de preţ avere!
La mulţi ani!

În aceste zile minunate de Făurar și-a sărbătorit ziua de naștere domnişoara
Alexandra
PENTELEICIUC
din Voloca, împlinind frumoasa vârstă de 14 ani.
Cu acest prilej ea este felicitată de surioara Carolina împreună cu prietenul ei Alexandru,
de mămica Lidia și de tăticul Marian, care în prezent e departe de casă, în Franța. Felicitări
cordiale îi adresează scumpei nepoțele bunicii Aurora și Gheorghe Salahor. Ei toți îi doresc
Alexandrei o viață frumoasă și plină de bucurii, succese în toate, să fie iubită și apreciată,
să-și vadă realizate toate visele.
Scumpa noastră!
Să fii o stea pe cerul minunat,/ Să fii un soare-adevărat.
Inima fie-ți scăldată-n bucurie,/ Iar viața numai zâmbete să-ți fie.
În calea ta să întâlnești/ Lucruri frumoase ca-n povești,
Să nu duci dor de bucurii,/ Numai zâmbet mereu să fii.
Să nu cerșești nicicând iubire,/ Să porți în suflet fericire.
O viață toată înainte/ S-auzi cum inima de bucurie-ți cântă.
La mulți ani şi toţi fericiţi!

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

Colectivul pedagogic al
Școlii medii din Voloca, raionul Hliboca, exprimă profunde
condoleanțe directorului Gheorghe Poclitar în legătură cu
pierderea grea – încetarea din
viață a socrului său
Nicolae
PAULENCU.
Fie-i țărâna ușoară și
veșnică pomenirea!

IN MEMORIAM

La 14 februarie se vor împlini 40 de zile de când s-a
stins din viață scumpul nostru soț, tată și bunel
Sighizmund Stanislavovici
POSLAVSCHI,
fost director al Şcolii medii nr. 1 din orăşelul Crasna,
lăsându-ne în inimi o mare tristețe și durere nepotolită.
Aprindem candela memoriei, rostind:
Să-ți fie somnul pașnic, liniștit,
Te plâng cu drag acei ce te-au iubit.
Domnul acolo să te ocrotească,
În liniște adâncă, împărătească.
Fie-ți veșnică amintirea!
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Katerina Begu, o tânără în vârstă de 26 de ani din regiunea
Odesa, a încântat publicul și jurații de la „Vocea Ucrainei”,
cu piesa „Dragostea din Tei”, interpretată într-o manieră lirică. Toți patru jurați au întors scaunele. Artistul basarabean
Dan Bălan, autorul piesei, a fost vădit încântat și s-a ridicat
pe scenă pentru a cânta în duet cu tânăra. Katerina Begu a
spus că este româncă-moldoveancă, iar mama ei a precizat,
în culise, că trăiesc într-un sat moldovenesc din regiunea
Odesa, iar Katerina a absolvit școala cu predare în limba română. Participanta l-a ales într-un final pe Dan Bălan drept
instructor în concurs. Katerina s-a lăudat că l-a cunoscut
anterior pe Dan Bălan și are amintiri plăcute despre acel trecut comun. Anume din acest motiv a decis să participe la
proiectul „Vocea Ucrainei”.
Amintim că după lansarea celui
de-al 9 le-a sezon al concursului „Vocea
Ucrainei”, utilizatorii reţelelor de socializare comentează vizibila simpatie a
celebrului cântăreţ basarabean pentru
Tina Karol. Idila ar fi pornit în momentul
când Tina l-a rugat pe Dan să interpreteze
hitul „Liubi”, după ce Aleksandr Moroz,
unul dintre concursanţi, a apărut în scenă
cu această piesă. Toată lumea a obser-
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vat că Dan este sedus de frumuseţea
cântăreţei ucrainene. Gingaşul cuvânt din
textul piesei „Liubi” (Iubeşte), Dan l-a dedicat Tinei, de la care nu-şi putea dezlipi
privirea. În acel moment Tina Karol părea
puţin jenată şi surprinsă.
Amintim că cântărețul Dan Bălan este
jurat la celebrul show de voci „Vocea
Ucrainei 2019”. Dan este în juriu alături de
Tina Karol, Potap și Monatik.
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