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Gripa face victime în Ucraina.
Încă două persoane au murit

În perioada 4-10 februarie, în Ucraina au
fost înregistrate două
cazuri de deces din
cauza gripei. Printre
victime se numără un
adolescent de 17 ani,
anunță Centrul de Sănătate Publică al Ministerului Sănătății din
Ucraina. De la începutul
sezonului epidemic 32
de ucraineni au decedat
din cauza gripei. Nici
una dintre victime nu
era vaccinată împotriva
gripei. Potrivit specialiştilor, pragul epidemiologic a fost deja depăşit
în regiunile Transcarpatia (47,1%), Cernăuți
(46%) și Ivano-Frankivsk (89,9%). De menționat că carantina a fost
prelungită în 93 de școli
din regiunea Cernăuți
din cauza gripei și virozelor respiratorii.
„Începând de luni, carantina a fost suspendată în 52 de instituții de învățământ din Cernăuți.
De asemenea, în mai multe școli din raioanele Hotin, Hliboca și Herța a fost reluat procesul de
învățământ. 93 de școli rămân închise din cauza instituirii carantinei. Majoritatea școlilor unde
carantina a fost prelungită sunt în raioanele Storojineț și Noua Suliță”, a declarat Livia Kostiuk,
oficial din cadrul Departamentului regional de Sănătate.

Regiunea Cernăuți:
12 terenuri sportive
vor fi construite în 2019

Bogdan Vitovskyi, șeful Direcției regionale Tineret și Sport, a declarat în timpul unei conferințe de presă că până la sfârșitul anului
2019 în regiunea Cernăuți urmează să fie construite și reabilitate 12

terenuri sportive. „Anul trecut, grație programului bugetar „Construcția terenurilor de fotbal cu gazon sintetic”, în regiunea Cernăuți au
fost amenajate 8 terenuri de minifotbal”, a declarat Bogdan Vitovskyi.
Valoarea totală aferentă bugetului menționat pentru acest an este de
15.791,92 mii grivne.

Din Bălți va fi lansat
un tren spre Cernăuți

Datoria ucrainenilor la electricitate
a depășit 33 miliarde grivne!

La etapa actuală datoria
consumatorilor de energie electrică a ajuns la 33,611 miliarde
grivne, sau cu 16% mai mult în
comparație cu începutul anului
2018, anunță Oksana Kryvenko,
președintele Comisiei Naționale
care efectuează reglementări de
stat în domeniul energiei și utilităților. Potrivit ei, la începutul lui
2018 datoria consumatorilor de
energie electrică constituia 28,9
miliarde grivne, iar acum a crescut la 33, 6 miliarde grivne. Cel
mai grav că această tendință se
menține, iar aceste datorii continuă să crească, menționează
Oksana Kryvenko. De menționat, că potrivit statisticilor oficiale
la începutul anului curent datoriile
la plătirea salariilor angajaților din
Ucraina au ajuns la 2,6 miliarde
de grivne.
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Cetățenii moldoveni vor putea călători de la Bălți spre Cernăuți cu
trenul. Este noua rută pe care intenţionează s-o lanseze Întreprinderea de Stat „Căile Ferate din Moldova”, care a iniţiat deja negocieri
cu partea ucraineană. Orarul, preţul biletelor de călătorie şi tipul garniturii, vor fi stabilite împreună cu responsabilii din Ucraina, anunță
canal3.md. Conducerea Căilor Ferate din țara vecină explică necesitatea lansării rutei prin faptul că mulţi basarabeni din nordul ţării pleacă după cumpărături anume la Cernăuţi. În prezent, Întreprinderea de
Stat „Căile Ferate din Moldova” operează cu şase curse interurbane şi
cinci internaţionale în oraşe din România, Rusia şi Ucraina.
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NUMĂR-RECORD DE CANDIDAŢI
LA ALEGERILE PREZIDENŢIALE DIN UCRAINA

Pe 31 martie în Ucraina sunt
programate alegerile prezidenţiale. Se preconizează că buletinul
de vot va avea o lungime de 115
centimetri. Anul acesta avem 44
de candidaţi la prezidenţiale, un

număr-record în toată istoria Ucrainei. Comisia Electorală Centrală
a Ucrainei a publicat lista finală a
candidaților prezidențiali care vor
lua parte la alegerile din martie.
Procedura de înregistrare a

Opinie:
Oligarhii distrug
economia ţării

Oligarhii controlează o mare parte a economiei Ucrainei și influenţează asupra implementării reformelor cheie, se menţionează în
raportul Băncii Mondiale.
Influența grupurilor oligarhice asupra deciziilor politice face ca
implementarea reformelor în Ucraina să fie extrem de lentă. Vechiul
model economic axat pe exportul de materii prime, nu asigură crearea numărului necesar de locuri de muncă și împiedică dezvoltarea
producției inovatoare. De asemenea, sectorul privat nu se poate dezvolta din cauza lipsei de fonduri, datoriilor mari și lipsa investițiilor.
Potrivit analiștilor Băncii Mondiale, în condiţiile creșterii doar cu 3%
a PIB-ului ucrainean, Ucraina va avea nevoie de 50 de ani pentru a
atinge nivelul de dezvoltare al Poloniei și de aproximativ 100 de ani
pentru a ajunge la nivelul veniturilor din Germania.
Potrivit directorului de cercetări al Băncii Mondiale, Carl Smith,
muncitorii din Germania în 17 zile produc
tot atât cât în Ucraina
se produce într-un an.
Smith observă că productivitatea scăzută a
economiei ucrainene se
datorează investițiilor
directe foarte limitate.
Investitorii
autohtoni
folosesc în continuare offshorurile pentru
a returna fondurile în
economie sub forma
unor investiții. În același timp, jumătate din
investiții sunt direcţionate în sectorul financiar, și nu la dezvoltarea
comerțului și producției externe. Potrivit statisticilor oficiale, 100 de
bogătaşi ucraineni deţin 37,5 miliarde de dolari SUA, sumă echivalentă cu jumătate din datoria Ucrainei.
Amintim că Banca Mondială a înrăutățit estimările creșterii PIBului Ucrainei în 2019 de la 3,5% la 2,9%. Acest lucru este evidențiat
în raportul din ianuarie al Băncii Mondiale „Perspectivele economiei mondiale". Potrivit documentului, în 2020 PIB-ul în Ucraina
va creşte cu 3,4%, iar în 2021 - cu 3,8%. De menţionat că în 2019
Ucraina urmează să achite 14,2 miliarde de dolari din datoria externă a statului.

unui candidat în cursa electorală
este foarte simplă. Este necesar
doar de a înainta pachetul de documente necesar, completarea
declaraţiei electronice de avere şi
să transfere pe contul CEC 2,5 mi-

lioane de grivne. (aproximativ 100
mii de dolari SUA). Aşadar, din
93 de cereri depuse, în total au
fost înregistraţi 44 de pretendenţi,
20 ca independenţi, iar 24 din partea partidelor. Cel mai tânăr pre-

tendent la funcţia de preşedinte
are 37 de ani, iar cel mai vârstnic
– 75 de ani. 6 din cele 49 de cereri respinse contravin legislaţiei
Ucrainei şi chiar atentează la independenţa ţării.

Cum este încurajată natalitatea
în Ucraina şi modelul Ungariei

Potrivit statisticilor oficiale, anual în Ucraina se
nasc aproximativ 400.000
de copii. În 2019 ajutorul
acordat de stat la nașterea
unui copil este de 41.280
mii de grivne (1.500$).
Acest ajutor este plătit
în câteva etape. Pentru
început se alocă 10.320
de grivne, restul sumei
(30.960 grn.) este plătit
în plăţi egale (860 grivne
lunar) timp de trei ani. În
același timp, în anul 2019
statul oferă la nașterea
unui copil o cutie cu lucruri necesare. Baby box
este un cadou pentru nou-născuți, care include
haine, scutece, jucării, etc. în valoare de 5 mii
de grivne (185 de dolari). Setul este oferit gratuit mamelor după naștere, prin completarea
unui formular la care se va anexa copia actului
de identitate a beneficiarului și a certificatului
medical constatator al nașterii. Cutia bebeluşului este oferită prin intermediul secțiilor de
protecție socială a populației. De menţionat că
ajutorul acordat de stat la naşterea primului copil pe vremea „odiosului” Viktor Ianukovyci era
de 25 mii de grivne, la al doilea copil – 50 mii
de grivne, iar la venirea pe lume a celui de al
treilea copil – circa 100 mii de grivne.
Cum încurajează Viktor Orban natalitatea în
Ungaria? Premierul Ungariei a anunţat noi beneficii fiscale şi de împrumut pentru familii, în cadrul
eforturilor guvernului de a mări rata natalităţii,

menţinând în paralel politica strictă în domeniul
imigraţiei, transmite Reuters. Noile măsuri includ
extinderea unui program de împrumuturi pentru
familiile cu cel puţin doi copii, pentru a-i ajuta să
cumpere locuinţe, subvenţionarea achiziţiei de
maşini şi scutirea de la plata impozitului pe venit
în cazul femeilor cu cel puţin patru copii. Femeile
cu vârste sub 40 de ani care se căsătoresc pentru prima oară vor avea dreptul la un împrumut
subvenţionat de 10 milioane de forinţi (36.000 de
dolari).
O treime din datorie va fi ştearsă la naşterea celui de-al doilea copil şi întregul împrumut
după al treilea copil. În acelaşi timp, din ianuarie
2018, Guvernul de la Budapesta, în cadrul unui
program special, alocă asistență financiară mamelor care trăiesc în afara Ungariei. Programul
prevedea alocarea a 640 milioane de forinți.

Pagină realizată de Mihai URSU
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Destine încununate de spice aurii

Istoria unui neam de agricultori din Valea Prutului

DE LA UCENIC DE FIERAR –
LA ACADEMICIAN

V

iitorul academician, Alexei Chirilesco, s-a
născut în ultimele zile ale lui Gustar a anului
1946, în satul Tărăsăuți.
– Tatăl meu, Leon, provine dintr-o familie cu paisprezece copii. A reușit să termine
două clase. A lucrat maistru la combinatul
de panificație. Mama Daria, provenită din
familia lui Gheorghe Boico din Marșinți, a
absolvit liceul și ea a avut grijă ca să mă
împrietinesc cu cartea, să devin eminent la
învățătură.
Drumul lui Alexei spre școlile înalte nu
a fost drept și scurt. El își amintește:

– După ce am primit certificatul de opt
clase, m-am dus să muncesc la fierărie.
Eram ajutor de fierar. Peste trei luni de
ucenicie am făcut un lucru că au rămas
mirați sătenii: am potcovit
doi cai. Nu fiecare gospodar se încumetă la așa
ceva, chiar ucenicilor de
la fierărie li se încredința
potcovirea cailor peste
3-5 ani. Am îndrăznit și
am reușit.
Într-o bună zi la fierărie a venit secretarul comsomoliștilor din colhoz
și mi-a propus să plec la
învățătură – la Școala de
mecanizatori din Prosica,
raionul Hliboca. Concomitent am frecventat și școala serală. Învățam nu atât
la școală, ci de sine stătător, căci aveam intenții
mari, pe când colegii mei
se limitau la fericirea de
a lucra pe tractor și atât.
După doi ani am revenit
în satul natal și am urcat
pe tractor, pregătindu-mă
totodată să-mi continui
studiile la o instituție de
învățământ superior.
În anul 1965 Alexei
Chirilesco susține cu suc(Sfârșit. Începutul vezi „L.C.” din
31.01 şi 7.02 a.c.)

ces examenele la Institutul Agricol din Chișinău (actualmente Universitate) pe care
îl absolvise în 1970 cu mențiune. Este
repartizat la muncă în raionul Soroca, în
calitate de tehnolog principal la Asociația
de mecanizare și electrificare a agriculturii.
L-a adus la baștină, peste patru ani, dorul
de casă și de știință. Devine colaborator
științific principal la Stațiunea de cercetări
agricole din Cernăuți, unde a activat în decursul a treisprezece ani,
susținând și teza de candidat în științe agricole. În
următorii unsprezece ani
conduce Filiala Cernăuți
a Institutului de nutrețuri
al Academiei Ucrainene
de Științe Agrare, între
timp devenind doctor în
științe.
– Mi s-a propus să
fiu șef de catedră la un
institut cu profil tehnic –
Catedra de ecologie industrială a Universității
tehnico-științifice „Institutul Politehnic din Harkiv”,
apoi am condus Catedra
de teorii economice și
economia
întreprinderilor la Universitatea de
economie și drept din
Ucraina de Vest, am fost
profesor la Catedra de
industrie alimentară a
Institutului de economie
și comerț din Cernăuți a
Universității Naționale de
Economie și Comerț din
Kiev. Am devenit academician al Academiei
de Inginerie al Ucrainei.
În momentul de față fac
parte din comisiile pentru susținerea tezelor de
doctorand la Institutul din
Vinnyțea și la Universitatea tehnico-agrară din Kameaneț-Podilski,
a făcut o trecere în revistă succintă a activității sale științifice și didactice academicianul Alexei Chirilesco.

În decursul a circa patru decenii de
când domnul Alexei Chirilesco activează

pe tărâmul științific el a scris 100 de lucrări,
6 monografii și 6 manuale pentru instituțiile
de învățământ superior.
– Înainte, când am început să lucrez
la Stațiunea de cercetări științifice agra-

re din Cernăuți ni se cerea să pregătim
recomandări pentru specialiștii din gospodăriile agricole, își aminteşte domnul
Alexei Chirilesco. Fermierii de astăzi nu
prea au nevoie de asemenea recomandări. Dorind să obțină recolte bogate
și venituri considerabile, ei au însușit
aceste cunoștințe agronomice. Sunt cu
mult mai valoroase tehnologiile agricole,
îndeosebi agricultura ecologică. Împre-

ună cu Oleksandr Korniiciuk, directorul
Institutului agricol din Podillia, am scris

studiul „Agricultura ecologică și calitatea
producției”, care a apărut anul trecut.
Prin această lucrare ne-am pronunțat în
apărarea fertilității solurilor pentru generațiile viitoare. Baza fertilității solului este
substanța organică din sol, care conține
40 la sută de carbon. Combinând carbonul din aer cu cel din sol, prin aceasta
contribuim la reducerea efectului încălzirii globale la nivel local. Agricultura ecologică poate facilita direct sau indirect la
reducerea efectului de seră. Altfel spus,
omenirii i s-a acordat șansa să rezolve
această problemă a efectului de seră. De
aceea, în lume sunt căutate activ căile
alternative de intensificare a producției
agricole. Pentru Ucraina aceasta are o
însemnătate deosebită.
Una din monografiile de bază ale academicianului Alexei Chirilesco este „Utilizarea și recuperarea resurselor materiale
secundare”.
– În această lucrare sunt două grafice
privind dezvoltarea omenirii, explică domnul academician. La sfârșitul anilor 60 ai
secolului trecut, savanții europeni și americani, care au creat organizația neformală
„Clubul de la Roma”, au presupus două căi
de evoluție a civilizației umane: dezvoltarea
cu menținerea acțiunilor și comportărilor ac-

tuale și varianta de dezvoltare cu folosirea
restricțiilor și unirea eforturilor pentru depășirea problemelor ecologice. Deci, putem
spune cu încredere că dacă oamenii nu se
vor dezice de mentalitatea veche și dacă
nu va avea loc transformarea omenirii în
comunitate, conștientizând problemele ecologice și sociale globale, înainte ne așteaptă creșterea bruscă a mortalității din cauza
foametei și războaielor.
Academicianul Alexei
Chirilesco, nu numai prin
cărțile sale științifice îi învață pe agricultori cum să
obțină producție ecologică, ci le demonstrează prin
propriul exemplu că lângă
casele lor trebuie neapărat să înflorească livezile,
iar cei pasionați de vița de
vie să aibă și câțiva butuci
de poamă. Doar strugurii
sunt unele dintre cele mai
vechi fructe, de care se
folosește omenirea până
în prezent. Primul arbust,
sădit de Noe după potop,
a fost vița de vie, proslăvită des în Scripturi. Deci,
a trăi frumos e o voință a
Domnului.
Vasile CARLAȘCIUC
În imagini: Alexei Chirilesco în tinerețe; în zi de
sărbătoare în satul natal;
în timpul semănatului culturilor pe loturile experimentale; academicianul
Alexei Chirilesco (al doilea din stânga) împreună
cu colegi de serviciu – oameni de știință în domeniul agriculturii.
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Cronica penală

TENTATIVĂ DE INCENDIERE
A UNUI MAGAZIN

Organele de drept din ținut au demarat o anchetă în legătură cu
încercarea unor persoane de a incendia ușile unui magazin în centrul
raional Zastavna. Poliția a fost alertată în zorii zilei de 8 februarie.
Persoanele vinovate sunt căutate de poliție și urmează să răspundă
în baza articolului 194 punct 2 al Codului Penal al Ucrainei. Potrivit
mediilor locale, încăperea în care funcționa un magazin de servicii
funerare, aparține primarului de Zastavna, Vasyl Radyș.

Joi, 14 februarie 2019

Vrei legitimație? Banii și... poftim

Funcționarii de la o întreprindere comunală din centrul regional făceau comerț cu legitimații de
studii profesionale fără urmarea,
de fapt, a studiilor. Potrivit surselor polițienești, dosarul în privința
membrilor comisiei de examinare
implicați în această afacere murdară, a fost transmis în judecată.
Oamenii legii au constatat obținerea de către funcționarii de la
întreprinderea vizată a sumei de
150 mii grivne. La finele lunii noiembrie a anului trecut organele
de drept l-au reținut în flagrant
pe unul dintre membrii comisiei
de examinare în timp ce primea
suma de 5.400 de grivne. În timpul efectuării anchetei, oamenii
legii au depistat peste 30 asemenea cazuri. Materialele anchetei
au fost transmise în judecată.

CE FACE INDIFERENȚA OAMENILOR?

Din cauza nepăsării oamenilor un bărbat a murit la
o stație de transport public de
pe strada Eroilor Maidanului
din centrul regional. Un militar,
care trecea pe alături, a chemat poliția și ambulanța. Din
păcate, oamenii în halate albe
au constatat decesul bărbatului. Cauza prealabilă a decesului este considerat un insult.
Potrivit medicilor, omul putea
fi salvat dacă se intervenea
cu 30 de minute mai devreme. Potrivit martorilor oculari,
bărbatul avea vârsta cuprinsă
între 65 și 70 de ani.

500 de grivne în schimbul
unui vot

Un locuitor al raionului Hliboca s-a adresat poliției în legătură cu
apelul telefonic primit de la o persoană necunoscută, care i-a promis
500 de grivne în schimbul votului său pentru un anumit candidat la
alegerile prezidențiale din 31 martie 2019. Poliția a demarat o anchetă
în baza articolului 160 punct 2 al Codului Penal al Ucrainei. Sancțiunea articolului respectiv prevede privare de libertate pentru o perioadă
de trei ani. În total, de la declanșarea procesului de agitație preelectorală poliția din ținut a primit 18 apeluri telefonice de acest gen.

MICROBUZ INCENDIAT
DE NIȘTE NECUNOSCUȚI

Colaboratorii organelor de
drept din ţinut anchetează cazul incendierii unui microbuz
de către nişte persoane necunoscute. Incidentul s-a produs
în localitatea Ostrița din raionul
Herța. La faţa locului s-au deplasat lucrătorii operativi ai SR
Herţa a Poliţiei Naţionale. Studiind înregistrările camerelor

de supraveghere, oamenii legii
au constatat că microbuzul a
fost incendiat de nişte persoane
necunoscute. Poliţia a demarat
o anchetă în baza articolului
194 punct 2 al Codului Penal al
Ucrainei. Sancţiunea articolului prevede privare de libertate
pentru o perioadă de până la
zece ani.
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CRIMINAL
REŢINUT
LA FRONTIERĂ

Grănicerii de la Punctul vamal „Mămăliga” l-au reţinut pe
un bărbat, care este suspectat de comiterea unei serii de
crime grave. Criminalul a fost
depistat într-un autobuz ce se
deplasa pe ruta „Chişinău-Cernăuţi”. Ulterior s-a constatat că
bărbatul se ascundea un timp
îndelungat de organele de
drept din Republica Moldova.
Bărbatul reţinut a fost transmis
reprezentanţilor poliţiei naţionale a Ucrainei.

Taximetrist fără
permis aflat sub
influenţa
drogurilor

Poliţiştii de la patrulare au oprit un Opel
Omega pe strada Şevcenko din centrul
regional. În timpul verificării actelor corespunzătoare, şoferul a prezentat permisul
temporar al unui alt conducător auto. După
verificările respective s-a constatat că bărbatul a fost privat de permisul de conducere. În plus, în timpul discuţiei, poliţiştii au
observat că „șoferul” se află sub influența
drogurilor. Poliţia a demarat o anchetă.
Cercetările continuă.

Pagină realizată de Dumitru VERBIŢCHI
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Deputatul Grigore TIMIŞ face presiuni asupra puterii ucrainene
să finalizeze construcția Punctelor vamale de la Crasna și Probotești

O discuție complicată și aprinsă a avut
zilele acestea deputatul poporului din Ucraina, Grigore Timiș, cu reprezentanții Serviciului Fiscal de Stat. Alesul poporului din
Circumscripția nr. 203 a regiunii Cernăuți,
care include raioanele Herța, Hliboca, Noua
Suliță, Storojineț (parțial) și Sadagura, a
cerut Serviciului Fiscal de Stat urgentarea
deschiderii Punctelor vamale în satul Probotești și Crasna, problemă ignorată de autorități în ultimii ani.
Potrivit parlamentarului, discuțiile au durat mai bine de două ore, deputatul poporului fiind nevoit „să convingă din nou și din
nou” funcționarii de la Kiev că aceste două
puncte de control și trecere a frontierei sunt
cu adevărat importante pentru bucovineni.
De precizat că în decembrie 2018 Grigore
Timiș a criticat dur conducerea Serviciului

Fiscal de Stat
al
Ucrainei
de la tribuna
Parlamentului, aducând
argumente
economice,
sociale
și
transfrontaliere despre
necesitatea
finalizării proiectului
internațional.
Deputatul
a
amintit
că
proiectul de
reconstrucție a vămilor
Probotești
– Racovăț și
Crasna – Vicovul de Sus a început în anul
2013, iar investițiile europene în suma de
3,8 milioane euro nu au fost absorbite, reprezentând resurse financiare alocate în
cadrul Programului transfrontalier România – Ucraina – Republica Moldova 20072013. Mai mult decât atât, au loc procese
de judecată între firma de construcție și
statul ucrainean. Situația a devenit critică.
„Această atitudine a autorităților ucrainene demonstrează incapacitatea noastră
de a administra resursele financiare din
cadrul programelor UE. Din nou fiscalii își
șterg picioarele de oamenii simpli”, a spus
parlamentarul Timiș în timpul întâlnirii cu
reprezentanții Serviciului Fiscal de Stat al
Ucrainei. Din păcate, au de suferit oamenii
din zonele transfrontaliere, dar și bugetele
locale, care în acești ani nu au avut nici

un venit din aceste puncte vamale blocate.
Grigore Timiș a accentuat în discursul
său că s-au schimbat doi premieri în Ucraina și posibil că se vor mai schimba, însă
problema rămâne nerezolvată. Propunerea
parlamentarului este găsirea a unei sume
de 20 milioane grivne din Bugetul de stat cu
ajutorul cărora să fie finalizată reconstrucția
Punctelor vamale din Crasna și Probotești.
Grigore Timiș a atras atenția instituției fis-

acestei instituții – o atitudine absolut inadmisibilă. Mai mult decât atât, după întâlnirea
cu membrii Serviciului Fiscal de Stat, Grigore Timiș a comunicat pentru presa națională
că nu a văzut un mare interes față de acest
proiect, unii considerând că două puncte
vamale noi în regiunea Cernăuți „ar reprezenta o bătaie de cap” pentru conducerea
serviciilor vamale, ideea fiind susținută de
unii membri ai autorităților locale Cernăuți.

cale că nu este acceptat argumentul că nu
sunt bani, deoarece presa de la Kiev scrie
despre un proiect de 68 milioane grivne al
Serviciului Fiscal de Stat pentru modernizarea subsolurilor edificiului administrativ al

„Vom continua să facem presiuni asupra
puterii de stat”, a spus Grigore Timiș.
Serviciul de presă al parlamentarului
Grigore TIMIŞ

PAGINI NOI ALE DIALOGULUI
PARLAMENTARULUI GRIGORE TIMIŞ
CU LOCUITORII REGIUNII CERNĂUȚI

Satul Horbova. O zi minunată și plină de evenimente plăcute în Ținutul Herța.
Grigore Timiș a avut ocazia să se bucure de
rezultatul muncii comune pentru Căminul
cultural Horbova, unde a fost modernizat
sistemul acustic – un gest de respect pentru
colectivele populare de aici și toți admiratorii culturii românești din localitate.
În Bairachi (Mogoșești), împreună
cu primarul satului au fost inspectate lucrările de reconstrucție a Centrului medical de
urgențe. Parlamentarul a discutat cu lucrătorii spitalului local împreună cu care a fost
luată hotărârea de a investi din diferite fonduri în reparația încăperilor spitalului.

La Mihoreni,
parlamentarul
a
poposit la primăria
satului, unde a discutat cu liderii locali despre termenii
continuării lucrărilor
asupra
iluminării
publice – proiect comun al deputatului
și primăriei. „Sperăm până-n primăvară să finalizăm
lucrările și să le dăm
sătenilor lumină pe
străzile
importante ale satului. Sunt
convins că anume cu ajutorul lui
Dumnezeu și într-o
colaborare strânsă
vom realiza în anul
curent și mai multe
proiecte necesare
comunităților
din
Ținutul mioritic Herța!”, a spus Grigore
Timiș.
La Ropcea, în
școala locală, Grigore Timiș a poposit
la finele anului trecut, aducând un cadou
minunat pentru elevii și profesorii școlii – o
sală de calculatoare modernă, obținută prin
programul de investiții social-economice.
„Alături de Iaroslav Bartoș, şeful Administrației Raionale de Stat Storojineţ, și primarul
satului, Ilie Olar, m-am aflat între copii, care
împreună cu profesorii și învățătorii lor au
demonstrat un frumos spectacol în dulcea
limbă română. Satul este în creștere, tineretul își construiește case, crește numărul
de copii”, a comentat vizita sa la Ropcea
parlamentarul bucovinean.
Hliboca. Deputatul Grigore Timiș a
dotat zilele acestea Spitalul raional central

Hliboca cu utilaje medicale, solicitate de
conducerea instituției
încă în anul 2018. Utilajele medicale și calculatoarele promise
au ajuns la destinație,
urmând
realizarea
unui alt proiect de 380
mii grivne pentru Spitalul raional și Centrul
de ajutor primar medical. Grigore Timiș a
prezentat principalele
proiecte realizate pentru hliboceni, discutând
cu cadrele medicale despre doleanțele și necesitățile lor.

realizate în aceste localități. Grigore Timiș a
încurajat elitele acestor sate să aibă încredere
în viitor, comuna pare a fi una cu perspective.

Molodia și Lucovița. Grigore Timiș a
avut o întâlnire cu alegătorii din Molodia și Lucovița, care au format împreună cu satul Ceahor o nouă comunitate. Deputatul a raportat în
fața electoratului despre proiectele frumoase

Parlamentarul a promis că va susține această comunitate prin diverse proiecte și va fi un
avocat al noii comune în instituțiile centrale și
regionale.
Bogdan LAZARCIUC

8

Joi, 14 februarie 2019

LC

Meridiane culturale

TREI STELE PE CERUL LIMBII NOASTRE

La mijloc de Făurar, Grigore Vieru ar fi împlinit 84
de ani… Cu zece ani în urmă, când întreaga românime îl omagia pe poetul său național – Mihai Eminescu, un accident teribil a curmat viața lui Grigore
Vieru, autorul unuia dintre cele mai frumoase poeme
consacrate Luceafărului poeziei românești. În acea
zi fatală Vieru se întorcea acasă de la… Eminescu,
adică de la festivitățile prilejuite de comemorarea
Poetului nepereche al neamului…
Marele poet basarabean, Grigore Vieru, s-a
afirmat și ca textier minunat, pe versurile lui au fost
compuse cântece-imnuri cu care a crescut o întreagă generație de patrioți de pe ambele maluri ale Prutului. Neîntrecuți interpreți ai cântecelor pe versurile
lui Grigore Vieru au fost Doina și Ion Aldea-Teodorovici. Acest cuplu legendar și-a găsit moartea tot
într-un accident rutier, fiind deplânși de ceruri și de
întregul popor cu lacrimile limbii române.
Iată, o fotografie rară, neoficială, în care este
înveșnicită clipa când cei trei mari cântăreți ai limbii române, într-o atmosferă degajată, intonează un
cântec pentru suflet. Era o clipă majoră din perioada
„podurilor de flori”, la Pererâta, satul de baștină al
poetului Grigore Vieru. Cu mulți ani în urmă, fiind copil, Grigore Vieru visa să treacă Prutul. L-a trecut mai
târziu, triumfător, cu imnurile limbii române, pe care
le-a scris cu iubire filială.
În fața acestor trei chipuri dragi păstrăm un minut
de reculegere – tăcem în limba noastră. Numai din ceruri Dumnezeu scapă o lacrimă tot în limba română.

PAȘAPORTUL ARHITECTONIC AL CERNĂUȚIULUI

Tinere talente
de la Roșa Stâncă

În perioada 9-12 februarie,
la Stațiunea „Valea însorită”
din Boian, raionul Noua Suliță, s-a desfășurat Festivalul
panucrainean „Ornamentele
iernii”. Au participat și s-au
întors cu distincții de la acest
festival micii artiști amatori de
la Casa de folclor din suburbia Roșa Stâncă din Cernăuți. Conducătoarea artistică
a acestei instituții de cultură,
Elvira Marașciuc, și-a împărtășit bucuria succesului:
– Grupul nostru „Cocorii”
au ocupat primul loc la secțiunea vocal, iar solista, Diana
Podolean – locul doi. Ea a interpretat cântecul ucrainean
„Ucraină, inimă scumpă”, iar
grupul vocal – cântecul românesc „Să ne bucurăm de
Anul Nou”. Împreună cu copiii la „Valea însorită” au fost
și părinții acestora. Deci, bucuria succesului este dublă.
În afară de aceasta, părinții

văd rezultatele artistice ale
copiilor lor și, evident, că ne
susțin.

A văzut lumina tiparului volumul „Cernăuți.
Arhitectură europeană. Arhitectură românească.
1860-1940”, creată de un colectiv de autori din
Ucraina, România și Moldova. Lucrarea cuprinde
o perioadă istorică de 80 de ani, când Cernăuțiul
a primit chipul de urbe cu adevărat europeană.
Anume atunci el a cunoscut o dezvoltare amplă
și au fost ridicate cele mai însemnate obiective
arhitectonice, ele formând unicitatea peisajului
citadin, admirat în prezent de locuitorii și oaspeții orașului. Majoritatea obiectivelor arhitectonice,
incluse în carte, au fost construite după proiectele
arhitecților cernăuțeni. Pentru ele sunt caracteristice o sinteză a artelor și organizarea spațiului.
Realizările acestor arhitecți nici până în prezent
nu au fost apreciate de cercetători.
Dintre cei cinci autori ai cărții patru sunt arhitecți, al cincilea, Dragoș Olaru, a fost mulți ani la
rând colaborator la Arhiva regională. El le-a ajutat
la cercetarea documentelor unice de arhivă.
– La această carte, care în curând va apărea
în librării, autorii au început să muncească cu
cinci-șapte ani în urmă, afirmă domnul Dragoș
Olaru. La Arhiva regională au adunat material de
4-5 ori mai mult decât cel care a fost inclus în lucrare. Ei au studiat zeci și sute de dosare. Contribuția mea modestă este și la capitolul despre
arhitectura Cernăuțiului din perioada interbelică.
În arhivă sunt încă foarte multe materiale, care își
așteaptă cercetătorii. Sperăm că ei o să vină și o
să apară şi alte cărți valoroase despre Cernăuți.

Rezonanța actuală
a unei drame clasice

La finele lunii ianuarie, la Teatrul regional muzical-dramatic „O. Kobyleanska” din Cernăuți a avut loc
premiera spectacolului „Tragedia revoltei” după motivele
romanului lui Panas Myrnyi „Oare rag boii când ieslele
sunt pline?”. Regizorul principal, Petro Kolisnyk, a urmărit scopul de a arăta alegerea pe care o face personajul
principal între adevăr și neadevăr. Această opțiune apare întotdeauna în perioada fiecărei reforme, când ce e
vechi este distrus, iar noul nu se știe cum va fi. Și mai
ales când reforma nu este echitabilă cum se credea.
„Este un spectacol despre degradarea sufletului uman”,
remarcă Petro Kolisnyk.
În unul din rolurile principale s-a produs actrița noastră, Marina Timcu.
– Este vorba de rolul Galei, ea împreună cu soțul
caută dreptatea și ceea ce se petrece pe scenă se
repetă și în viața noastră cotidiană, constată Marina
Timcu.
Pe la sfârșitul lunii martie o vom vedea pe talentata
actriță într-un alt spectacol – „Mary Poppins”.
Pagină realizată
de Vasile CARLAŞCIUC
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SUB CUPOLELE BLAGOSLOVITE DE DUMNEZEU SIMȚI
CUM RESPIRĂ SUFLETUL

P

enelul lui, mânuit cu iscusință, întotdeauna
ascultă sufletul și gândul. Ascultă sufletul curat și gândul luminos al pictorului, care creează
nu altceva decât icoanele sfinților. Nimbul lor nu
este, pur și simplu, reprezentat printr-un cerc auriu în jurul capului. El izvorăște din privirile celor care l-au urmat pe Hristos în viața Lui pământească, iar după mutarea la ceruri continuă să-i
îndrepte pe oameni pe căile mântuirii. Penelul lui
Ruslan MEŢ slujește unui neam dreptcredincios
de pe meleaguri mioritice, străjuite de fagii falnici
și legendari.
„M-au atras peisajele natale…”
De-atunci, de când a Ta iubire
Eu am primit-o, scump Iisus,
Doresc ca orice pas al vieții
Pe urma Ta să-mi fie pus.

Cum se naște pictorul? Se naște la țară sau la oraș
și treptat simte cum îl cucerește frumusețea, simte necesitatea de a o reda pe hârtie cu creioane colorate sau
cu penelul muiat în vopsele. Ruslan Meț din Dimca, pasionat de această îndeletnicire, a urmat Școala de pictură pentru copii din Hliboca. După ce a primit atestatul
de maturitate și era convins că altceva nu dorește să

va fi o încercare grea pentru mine, dar am acceptat.
Aveam o convingere internă că voi reuși. Mai știam
că pentru pictarea icoanelor trebuie să te pregătești
în mod special – să-ţi fie
sufletul curat și gândul limpede, să postești, remarcă
domnul Ruslan.

„Biserica noastră, iubirea noastră…”
O, ce frumoasă ești, Iubito,
Biserică, Mireasa Mea!
Ce minunate-s ale tale
Podoabe ce te vor așa!
Ce minunată ți-e credința
Păstrată-n cugetul smerit,
Și-aceiași până la sfârșit!

În perioada când pictorul iconar, Ruslan Meț, era
la început de cale, la Hrușăuți se construia Biserica
cu hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Este o biserică românească nu numai prin faptul că serviciul divin
este oficiat în limba română, ci și prin ajutorul financiar
acordat de România. Însă, trecând pragul acestui locaș
sfânt, nu mai pui la îndoială statutul spiritual al lui. Pictura murală și iconostasul atestă că au fost pictate de
iconari români.
– Ne ținem de tradiția bizantină, afirmă dl Ruslan, unul

devină în viață decât pictor, s-a înscris la Universitatea
de Arte din București, unde a învățat în perioada anilor
1995-2000, în grupa vestitului maestru Horia Paștina.
– Evident că până a te forma ca pictor încerci diferire
genuri, afirmă Ruslan Meț. În copilărie mi-a plăcut să
pictez peisaje din natură, la Universitate m-a interesat
îndeosebi portretul, or un pictor-iconar trebuie să fie un
portretist desăvârșit.
Ruslan Meț se numără printre puținii fericiți din nordul Bucovinei, care și-au făcut studiile în domeniul artei
în România și s-au întors la baștină.
– M-am întors, cum s-ar spune, la peisajele natale,
dar nu pentru a le picta, am dorit să mă realizez din plin
în plan profesional, se destăinuiește maestrul.
În acel început de veac și mileniu el i-a cunoscut
pe pictorii iconari Ștefan Purici și Alexandru Timciuc din
Mahala și a decis să activeze împreună cu ei.
– Eram conștient de faptul că pictura monumentalistă

dintre creatorii acestei minuni. Asemenea canoane se respectă în Grecia, România, în alte țări ortodoxe. Este stilul
în care am pictat Bisericile din Colincăuți, Suceveni, acum
la Oprișeni.
Lucrând la pictarea Bisericii din Hrușăuți, Ruslan Meț
și-a găsit și ursita, iar casa fericirii lor e în Voloca. În semn
de recunoștință pentru un astfel de dar al destinului, domnul Ruslan a pictat icoana Sfântului Nicolae, făcătorul de
minuni, și a donat-o Bisericii din Voloca, cu hramul acestui
vestit ierarh.
– Soția Lilia coase rochii, îi place broderia, la fel ca și
multe alte gospodine din Voloca. Creștem și educăm doi
fii – Maxim are 13 ani, iar Marc – un an și jumătate. Ne
susținem și ne ajutăm unul pe altul, să nu simțim povara
treburilor gospodărești.

„Expoziție pentru totdeauna”
Doamne, fă-ne iar să fim
cum ne-au fost părinții: una;
c-o credință să vestim,
c-o nădejde să muncim
și-o iubire-ntotdeauna.

Un pictor nu poate exista fără expoziții. Pentru Ruslan
Meț acestea sunt o raritate în cele aproape două decenii de
activitate. Ce-i drept, a participat la o expoziție colectivă, organizată la Centrul Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi”.
– Pentru mine important este altceva – pictura sacră,
recunoaște pictorul iconar. Ea este sensul vieții mele, iar
pictarea tablourilor devine un lucru secundar. Un iconostas pictat de tine este o expoziție pentru totdeauna, o să-l
admire generații de credincioși, care vin la biserică să se
împărtășească Creatorului, Celui care nu obosește să-i iubească.
Pictorul iconar e și el un duhovnic pentru neamul său,
căci creează valori sacre.
– Numai nouă, pictorilor, ne este dat să simțim sub cupola noii biserici un fior deosebit al creației. Ai impresia că
harul divin îți poartă penelul pe fondalul alb, care treptat
aduce în cadrul lui imaginile tradiționale din Scripturi. Sunt

cele mai fericite clipe ale mele, trăite cu puterea sufletului.
Pictând mereu chipuri de sfinți, nu poți săvârși în viață decât fapte bune, conchide domnul Ruslan Meț.
(Versurile citate aparțin poetului creștin
Traian DORZ)
Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC
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Mircea Lucescu a fost demis
de la naţionala Turciei

Mircea Lucescu a fost îndepărtat de pe banca naţionalei Turciei, anunţul fiind făcut de
agenţia Reuters, care citează canalul NTV.

Ex-antrenorul lui Șahtar Donețk, Mircea Lucescu,
73 de ani, a fost instalat la conducerea primei reprezentative a Turciei în vara lui 2017 şi mai avea contract până în iunie 2019, dar bilanţul său (4 victorii,
6 remize şi 7 eşecuri) i-a determinat pe şefii federaţiei să-l demită. Antrenorul român a fost declarat
principalul vinovat, inclusiv de către presa turcă, de
eşecul din Liga Naţiunilor, competiţie în care naţionala „ienicerilor" a retrogradat în Seria C. Înlocuitorul
său e turcul Senol Gunes, de la Beşiktaş, el revenind
la prima reprezentativă după 15 ani, primul mandat
fiind în 2004. Gunes e cel care a dus Turcia până
pe locul trei la Campionatul Mondial din 2002, iar
acum va debuta în meciul cu Albania din martie, din
preliminariile EURO 2020. Presa turcă susţine că va
continua în paralel şi pe banca lui Beşiktaş, acordul
alături de echipa căruia i-a adus titlul de campioană,
fiind valabil până la finalul acestui sezon. Lucescu a
trăit o experienţă neplăcută ca selecţioner al turcilor,
după eşecul cu Suedia, 0:1, la conferinţa de presă
ziariştii părăsind sala după ce tehnicianul a răspuns
la o singură întrebare.

Evoluţie spectaculoasă a lui Vladislav
Nagrudnyi la „Minsk Cup 2019”

Vadym Zaieț, noul
președinte al FC Bucovina

Clubul cernăuțean de fotbal
Bucovina are un nou președinte.
Vadym Zaieț, care anterior a antrenat această echipă, a fost ales
în această funcție. Vice-președinte al clubului a fost reales Roman
Drin, iar Valeri Koroleanciuk a
fost ales director general.
Între timp, FC Bucovina a înregistrat o victorie în deplasare
în amicalul cu FC Kaluș. Meciul
a avut loc la Ivano-Frankivsk.
„Am pus accentul pe jocul în defensivă. Trebuie de luat în calcul
faptul că avem un program foarte
încărcat. FC Kaluș a creat ocazii
de gol la poarta noastră, dar noi
am reușit să învingem”, a declarat după meci, Vitali Kunyțea, antrenorul principal al FC Bucovina.
Reamintim că echipa cernăuțeană de fotbal FC Bucovina,
va participa în perioada 15-24
februarie a.c, la tradiţionala competiţie „Cupa primarului orașului
Ivano-Frankivsk”. La competiție
vor participa 8 echipe ucrainene

de fotbal. La etapa actuală FC
Bucovina este clasată pe ultima
poziție în clasamentul general al
Ligii a II-a.

FC Voloca (2), deținătoarea
Cupei regiunii Cernăuți la
minifotbal

Pe terenul cu gazon artificial al stadionului Bucovina a fost disputată finala Cupei regiunii Cernăuți la minifotbal. În disputa finală s-au
întâlnit echipele FC Voloca (2) – Viktoria – Vezuvii – Mozarella. Partida s-a încheiat cu scorul de 1:1, astfel soarta întâlnirii a fost decisă în
urma seriei de penalti-uri unde Voloca (2) s-a impus cu scorul de 3:1.
Cei mai buni jucători ai partidei au fost desemnați Alexandru Todorovici (FC Voloca (2) și Denis Handii (FC Viktoria – Vezuvii – Mozarella).

Bucovineanul
Vladislav
Nagrudnyi de 13 ani, care
evoluează pentru echipa de
tineret AC Milan, revine în
centrul atenției presei sportive mondiale. În capitala Bielarusului s-a încheiat turneul
de fotbal „Minsk Cup 2019”
între echipe de jucători născuți în 2005. În etapa grupelor AC Milan, cu Vladislav
titular la echipă, a învins Minsk cu scorul 6:0, apoi s-a impus în fața echipei Vilnius cu
4:0, după care a înregistrat
în egal cu Zenit. În consecință AC Milan a acumulat 7

puncte, asigurându-și primul
loc în grupa A. În sferturi,
AC Milan se impune în fața
Pahtacor cu 4:0, iar în semifinală a învins Rostov. Finala
turneului a fost disputată între juniorii de la Dinamo Kiev
și AC Milan. În consecință,
echipa italiană s-a impus cu
1:0, unicul gol glorios al partidei a fost marcat de cernăuțeanul Vladislav Nagrudnyi.
Anterior, „Libertatea Cuvântului”
anunța
despre
Vladislav Nagrudnyi
care
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. Vladislav a
început să fie curtat de naţionalele de tineret ale Italiei,
Moldovei şi României. Dar
cel mai probabil va juca pentru echipa de tineret a Italiei.
Vladislav s-a născut în Italia,
vorbeşte fluent italiana şi se
identifică ca un jucător italian
de origine ucraineană.

Bucovineanul Andrii Zaplitnyi,
medaliat cu bronz la
Campionatul European la Karate
Tradițional, în luna februarie
are loc Campionatul European la
Karate rezervat cadeților, juniorilor și Under 21. În acest an, evenimentul a fost găzduit de orașul
danez Aalborg, reunind 1.092 de
sportivi din 51 de națiuni. Andrii
Zaplitnyi din Cernăuți a cucerit
medalia de bronz la categoria
76 kilograme juniori. Andrii a reprezentat Clubul Sportiv „Lider”
din Cernăuți, unde este antrenat

de Oleksandr Pikulin și Andrii Lazarenko. Sportivul cernăuțean a
învins reprezentanții Finlandei,
Kosovo, Luxemburgului și Ungariei. În partida pentru câștigarea
medaliei de argint Andrii a cedat
în fața reprezentantului Bosniei,
Nemid Suvalii. În total, lotul ucrainean a cucerit trei medalii (1 de
argint și 2 de bronz) la Campionatul European la Karate din Danemarca.

Campionatul de iarnă al
raionului Hliboca
la minifotbal
Etapa a VIII-a. Rezultate

Privorochia – Hliboca – 1:8
Suceveni – Hliboca (2) – 6:8
Molodia – Corovia – 1:3
Iordănești – Tereblecea – 3:5
Cerepcăuți – Voloca – 2:5
Volcineții Vechi – Ceahor – 3:3
Cupca – Camenca – 2:15
Porubne – Camenca (2) – 0:3
Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN

12

D

De la lume adunate

Joi, 14 februarie 2019

HOROSCOP

ULTIMA EI DORINȚĂ

e pe la mijlocul anilor 90 ai
secolului trecut multe familii au fost lovite de cruntul
val al despărțirii. Pentru mai
multe femei din ținutul nostru
și nu numai, Italia, iar mai apoi
și alte țări europene, devenea
destinația preferată, unde,
potrivit lor, aveau să găsească
panaceea sau acel „colac de
salvare” pentru familii. Astfel,
multe dintre ele au plecat încolo „pentru un an-doi” pentru a
le asigura copiilor un trai mai
decent și un viitor mai bun. De
cele mai multe ori, însă, acel
„un an-doi” se tărăgăna pentru
aproape o viață întreagă.

Se speteau bietele femei, alergând de la un serviciu la
altul și uitând de multe ori că nu au mâncat. De odihnă nici
nu mai poate fi vorbă. Prinzând gustul banului, multe dintre
femeile plecate uitau și de propriile zile de naștere, pe care
urmau să le sărbătorească „mai apoi”, când vor reveni acasă.
Așa treceau anii rând pe rând aidoma unui stol de rândunele
în zare și reveneau bietele femei acasă bolnave și istovite, privind de la înălțimea anilor trecuți la nimicul cu care s-au ales.
În primul val al celor, care au luat calea pribegiei, a nimerit
și Rodica, eroina povestirii ce urmează. După destrămarea
în masă a gospodăriei agricole, la care lucra ca bucătăreasă,
femeia a rămas fără lucru cu patru copii și cu un soț iubitor de
păhărel, pe care trebuia să-i asigure cu cele necesare. Mare
i-a fost durerea sufletească atunci când a fost nevoită să se
despartă de cei doi „voinici” și de cele două „prințese”, după
cum obișnuia să-și dezmierde copilașii. Aceștia au venit pe
lume la un an-doi unul de altul și când Rodica a plecat în țări
străine Maricela, fiica mai mare, nu împlinise nici zece ani.

Și-a lăsat copiii în grija mamei (în soț nu avea nici un pic de
încredere) și cu inima împietrită a plecat, promițându-le că nu
va sta mult. Ajutată de niște prietene, și-a găsit imediat un loc
de muncă. La scurt timp a deprins și italiana și se descurca.
Dormea și mânca puțin, alinându-se cu gândul că odraslele
vor crește mari și-i vor aprecia strădaniile. Se mai alina cu
gândul că Dumnezeu i-a auzit rugăciunile și a răsplătit-o în
schimbul suferințelor de acasă cu un bărbat băutor, de la care,
în loc de ajutor, auzea doar răcnete și înjurături. Nici copiii nu
prea erau dezmierdați de tata. Anii au trecut, copiii au crescut mari. Rodica spera că acea căldură și dragoste, ce le-a
oferit-o copiilor, se va întoarce către ea înzecit atunci când o
vor lăsa puterile și nu va mai putea. La cinci ani de ședere în
Italia Dumnezeu i-a scos-o în cale pe Laura, o femeie în etate
la care a venit să facă curățenie. S-a împrietenit cu bătrâna
din prima zi atunci când i-a mărturisit că este de la Cernăuți.
– Slavă lui Dumnezeu! – a exclamat femeia într-o română
pură.
I-a mai spus că s-a născut și a crescut nu departe de Iași
și că a emigrat pe timpuri la Milano. Dumnezeu nu i-a dat
copii, în schimb a avut parte de un soț iubitor și înțelegător,
care a purtat-o pe brațe și a desfătat-o până când l-au lăsat
puterile. Doamna Laura era văduvă de zece ani și-și alina singurătatea cu plimbările prin parcul din apropiere sau cu niște
fete pe care le avea în companie. Senior Aldo, răposatul ei
soț, bancher de profesie, îi lăsase moștenire o casă frumoasă
și o sumă solidă în bancă. Așa că bătrânețile îi erau asigurate.
De atunci Rodica și Laura au devenit prietene de nedespărțit.
La ea trăia, împreună luau masa, la mare și la munte tot împreună plecau, ba și copiii îi aducea în vacanțe. Așa au trecut
15 ani până când buna ei prietenă a plecat la cele veșnice.
Înainte de a-și da sufletul, Laura a chemat-o și i-a spus că nu
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are pe nimeni mai apropiat și că ar vrea să-i lase ca moștenire toate cele agonisite în viața pământească. Formalitățile
au fost întocmite în mai puțin de o săptămână. Simțea biata
femeie că i se apropie sfârșitul și a grăbit lucrurile cu ajutorul
unor notari cunoscuți. După decesul Laurei, Rodica a rămas
să locuiască în casa ei și a mai muncit în Italia vreo zece ani
buni. Înainte de a împlini 60 de ani a decis să vină acasă.
Dorul de copii și de nepoței o măcina din ce în ce mai tare.
În minte îi încolțise o idee frumoasă: cu ocazia acelui jubileu
vroia să-i adune pe cei dragi la o masă de sărbătoare. Nu-și
amintea când a marcat aniversarea zilei de naștere alături de
ei. Își făcuse și un scenariu anume. Își dorea să-i adune pe
copii, să caute prin pod jucăriile lor din copilărie pentru a-și
aminti și a le aminti de cele mai fermecătoare momente din
viața lor. Deja număra zilele. Nu mai avea răbdare să-i strângă cu căldură la piept pe copii și pe nepoței, să audă și ea
cuvintele frumoase de altădată, pe care odraslele i le spuneau
când îi apăra de tatăl amețit de mahmureală. Mici fiind, copiii
își dădeau seama că mama nu trăiește, ci se chinuieşte cu
acel tată-monstru, care în loc s-o ajute prin gospodărie, în
loc să-i aline pe copii și să le vorbească dulce ca un părinte,
tuna și fulgera cu tot felul de cuvinte urâte. Rodica era mai
mult decât convinsă că dulcii și bunii ei copii, maturi deja, nu
au uitat de bunătatea cu care i-a înconjurat, de ajutorul oferit
lor pe parcursul anilor de trudă petrecuți departe de casă. Era
felul de om, care punea tot sufletul în ceea ce făcea. De multe
ori uita de cafeaua de dimineață sau de micul prânz pentru a
prinde câteva ore în plus. Tot pentru copiii ei, ca aceștia să
aibă de toate, să nu ducă lipsă de nimic. De aceea, aștepta cu
nerăbdare momentul când prezența copiilor îi va bucura inima
de mamă zdrobită de dor...
...Marea sărbătoare avea să se petreacă la vreo jumătate
de an de ședere a Rodicăi acasă. Și iată ziua mult așteptată.
Cu lacrimi în ochi mama și-a îmbrățișat pe rând copiii, atât de
cald precum în copilărie.
– Interesant, pentru ce ne-ai adunat, mamă, sau pleci înapoi? – a întrebat-o fiica mai mare.
– Vreau să stau cu voi, scumpii mei, la o masă, să vă arăt
jucăriile voastre preferate de cândva, iar despre plecare nici
nu este vorba. Nu mai am sănătatea de cândva și apoi voi
toți stați bine pe picioare. Aveți apartamente, mașini, studii,
serviciu. La ce bun să mai plec înapoi?
La auzul acestor cuvinte copiii s-au schimbat la față. Rodica vorbea de una singură. Cei sosiți nu o auzeau, ei erau cu
gândurile în altă parte.
Într-un sfârșit, unul dintre feciori i-a aruncat:
– Gândeam că teai determinat cui îi vei
lăsa gospodăria. Cu
toții am avea nevoie de
bani. Dar despre vârstă,
mamă, nu ar fi cazul să
vorbești. Sunt femei și
mai bătrâne decât mata
și lucrează peste hotare. În schimb nu numai
copiii lor, ci și nepoții o
duc bine în sărăcia asta.
Nu s-a așteptat biata femeie la așa ceva.
Cuvintele copiilor i-au
străpuns inima aidoma
unor săgeți ascuțite pline de venin. Involuntar
și-a amintit de povețele
bunei sale prietene, Laura, care o învăța numai de bine: „Draga mea, ai muncit foarte mult pentru copii.
E timpul să-ți pui de-o parte niște bani pentru zile negre. Bătrânețea îți va bate la ușă mâine-poimâine. Viața trece atât
de repede că nici nu observi cum te pomenești bolnavă și
neputincioasă. Crede-mă că nici unul dintre copii nu va cheltui banii pentru medicamentele tale. Copiii au grijile lor. Și
apoi, oricât de mult nu le-ai da, niciodată nu le va fi suficient”.
Pe atunci Rodica nu dădea ascultare povețelor înțelepte ale
Laurei. „Din cei patru copii cineva o să-mi aline bătrânețea”,
se gândea pentru sine.
Copiii s-au așezat la masa plină și au ospătat pe săturate. Nimeni dintre ei nici nu și-a amintit măcar că în acea
zi mama lor sărbătorea un frumos jubileu. Era ultima ei aniversare petrecută aici pe pământ. Tot ultima a fost și dorința
pe care nu și-a văzut-o împlinită. Abia după ce copiii și-au
umplut cu de toate portbagajele mașinilor și au dispărut în
zare Rodica și-a dat seama cât de mult a avut dreptate buna
sa prietenă. De câte ori nu și-a permis să-și cumpere o înghețată? De câte ori s-a lipsit de o haină pentru a le trimite
banii câștigați?
– Copiii mei! – a strigat cu glas tare în casa pustie și lacrimile s-au oprit în ochii ei albaștri.
În după amiaza acelei zile una dintre vecine a găsit-o căzută pe podea, strângând cu putere la piept ursulețul de pluș
al copiilor ud de lacrimi. Ochii ei blânzi priveau la această
lume, însă atât de indiferent. Inima de mamă nu a rezistat
o atare lovitură. Oamenii în halate albe au constatat un stop
cardiac. Așa a plecat din această lume un suflet blând și atât
de chinuit în viața pământească zbuciumată fără a-și vedea
împlinită ultima dorință.
Dumitru VERBIȚCHI
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BERBECUL. Energia de care dispui în
această săptămână îşi face simțită prezența și pe plan profesional. Preocupările noi,
activitățile, întâlnirea cu acel cineva special sau încercările de a-ți revitaliza viața cu
actualul partener îți aglomerează agenda. Într-un fel,
nu-ți pare rău, dat fiind că te-ai cam săturat de aceleași discuții.
TAURUL. Luna Plină de marți interconectează casa planurilor de viitor. Acesta
ar fi un moment prielnic pentru a te implica
într-o nouă afacere. În relaţiile de cuplu ţi
se reaminteşte să nu dai dovadă de egoism
şi să te bucuri de preocupările celor dragi. Ei la fel se
vor simţi fericiţi.
GEMENII. Luna Plină de marți face
legătura între casa familiei și cea a carierei,
dar accentul cade pe felul în care împarţi
rolul de familist cu cel de om al carierei. Pe
lângă acest aspect, ești îndemnat să faci
investiții în propriul cămin. Dacă ai dorit să abordezi
anumite subiecte de discuție cu cei apropiați, acum a
venit momentul să te dezici de aceasta.
RACUL. În această săptămână va trebui să urmărești mai atent ceea ce se întâmplă la serviciu şi în relaţiile cu colegii de
muncă. Evită să semnezi contracte. În familie poate că te înțelegi bine, dar nu menții
un contact stabil. De la ai tăi, însă, obișnuiești să
ceri mult, uneori prea mult. Va trebui să-ți revizuiești
standardele în ceea ce-i privește.
LEUL. Începutul de săptămână te surprinde așa cum îți stă bine: jovial, optimist,
pus pe treburi, dar și pe cheltuieli. Va trebui
să faci şi economii, dar, înainte de a face un
bilanţ. Luna Plină de marți te îndeamnă să
reevaluezi cât dai și cât primești în relațiile cu persoanele din jurul tău, dar mai ales cu partenerul. De data
aceasta, caută să echilibrezi balanța.
FECIOARA. Impactul Lunii Pline de
marți îl resimt cel mai puternic nativii acestui semn care lucrează în cadrul unei companii. În zilele următoare, relațiile cu partenerii de afaceri se pot tensiona, mai ales
dacă aportul părților nu este egal. Luna Plină de marți
nu se resimte doar pe plan profesional, ci și în relația
cu partenerul. E cert că ai nevoie de cineva care să
pună umărul la fel de mult ca și tine.
BALANŢA. La serviciu se recomandă să tratezi cu maximă seriozitate sarcinile de lucru. Verifică și cum au lucrat
colegii, mai ales dacă erorile lor te pot
afecta și pe tine. Tu și partenerul creați
impresia unui cuplu bine sudat și cu o viață socială
de invidiat, dar adevărul este că momentele în doi
nu mai sunt ce-au fost. N-ar strica să evitați tensiunile în cuplu.
SCORPIONUL. Luna Plină de marți
interconectează casa planurilor pe termen lung cu cea a celor cu bătaie scurtă.
Acordă atenție detaliilor, deoarece viața ta
sentimentală și socială nu sunt în echilibru.
Poate n-ar trebui să ai pretenții mari la prieteni, dacă
nici la tine lucrurile nu se ridică la cele mai înalte standarde.
SĂGETĂTORUL. Ai multă energie
perioada aceasta, dar depinde de tine dacă
o foloseşti util. Luna Plină de marți creează
o punte de legătură între casa carierei și
cea a familiei. Cineva „îți vânează” funcția
de la serviciu sau poziția socială, deci nu-i da motive.
Dar şi în familie va trebui să te concentrezi pe ceea
ce se întâmplă.
CAPRICORNUL. La serviciu va trebui să fii bine pregătit, căci se pot anunţa
teste şi controale. Poţi participa la unele
prezentări. Influența Lunii Pline de marți se
resimte și în peisajul familial. E important
să vii cu argumente convingătoare și cu o atitudine
pe măsură. Nu ţi se garantează succesul, decât dacă
ești sincer.
VĂRSĂTORUL. Se pune în evidenţă
felul în care îți administrezi resursele obţinute în asociere cu parteneri de afaceri
sau de viață. Cultivă relații sentimentale și
profesionale sănătoase. Se cer reevaluate
relațiile cu partenerul de viaţă. Dacă ceea ce vă leagă
nu sunt sentimentele și viziunile comune, întreabă-te
dacă vă fac bine aceste relaţii.
PEŞTII. Luna Plină de marți se dovedește deosebit de solicitantă pentru nativii acestei
zodii care lucrează în echipă. Fii deschis criticilor venite din exterior. Cu siguranță vei învăța lecții prețioase. Cel mai „afectat" domeniu
de viață este cel sentimental. Lasă-te corijat și
îndrumat de către partener, dacă simți că ai deviat de la
direcția pe care ți-ai propus-o.
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Anticancerigene – alimente
excepționale, cu proprietăți
miraculoase pentru organism

S

MOCHINELE au efecte uimitoare asupra celor
care le consumă. Este deja dovedit de ceva
vreme că acest aliment scade riscul de a face
cancer de sân cu 34%, chiar și după menopauză.

Smochinele sunt cultivate de mai bine
de 11.000 de ani pe Pământ, sunt iubite și
prețuite. Smochinul este pomenit și în Biblie și îi sunt atribuite proprietăți uluitoare.

Istoricii spun că soldații din armata lui
Alexandru cel Mare aveau mereu cu ei
smochine, întrucât miezul lor le vindeca rănile mai repede, aveau un efect antiinflama-

E

ste vorba de unul dintre cele mai
populare condimente din lume. Pe
lângă proprietățile sale din sfera gastronomică, există informații colosale
legate de calitățile sale medicinale.
Este alimentul moștenire. A fost folosit în medicina ayurvedică, indiană și
chineză, are o aromă intensă, unică
și o culoare hipnotizantă, un galben
superb. Este vorba de turmeric.

Oamenii folosesc turmericul de
mii de ani, ca remediu natural pentru diverse probleme de sănătate,
cum ar fi: probleme respiratorii,
boli hepatice, boli de piele, contracții musculare, tăieturi, răni și
probleme gastrice. Este foarte bun
în bolile digestive, în diferite tipuri
de infecții, dar și în cazul anumitor
tumori maligne.
De fapt, ingredientul de bază,
activ al turmericului este curcuma.
Ingredientul acesta activ are proprietăți antiinflamatorii, antioxidante și antibacteriene, ceea ce îl face
o soluție naturală perfectă împotriva microbilor, gastritei, ulcerelor
peptice și gastrice și Helicobacter
pylori.
Cercetările evidențiază faptul
că această substanță vitală are un
impact pozitiv asupra ADN-ului și
supraviețuirii celulelor. Este antiinflamator și, de asemenea, are capacitatea de a reduce simptomele
osteoartritei; acest lucru se poate
realiza prin administrarea zilnică a
200 mg de turmeric.
Turmerone este un alt
ingredient activ în turmeric și este
cunoscut ca un element bioactiv,
care are capacitatea de a îmbunătăți funcția creierului și de a trata
Alzheimer prin repararea celulelor
din creier.

CUM SE PREPARĂ UN ANTIBIOTIC
NATURAL CU TURMERIC

Ingrediente: 1 lingură de condiment de curcuma, 100 grame de miere organică.
Preparare. Ingredientele se pun într-un borcan de sticlă și
se amestecă bine.

tor și constituiau
un remediu util
în condițiile de
atunci.
Smochinele deshidratate
conțin mai multe
oligoelemente și
vitamine
decât
cele proaspete.
De 10 ori mai
mult sodiu, de 3
ori mai mult potasiu și fier, de 4 ori
mai mult magneziu și de 5 ori mai
mult calciu!
Smochinele uscate sunt bogate în acid
nicotinic, compus organic, cristalizat, incolor,
obținut pe cale sintetică și folosit la prepararea vitaminei PP, și în vitaminele B, C și E.
Această compoziție echilibrată este foarte benefică femeilor.
Se recomandă smochinele tuturor femeilor aflate în convalescență, mai ales
celor care au probleme cu organele pelvine
sau care au trecut prin nașteri dificile.
Smochinele abundă în acizi organici,
care accelerează metabolismul. Consumul
ponderat vă ajută și în dietele de slăbire. Sunt eficiente și împotriva fungilor sau
a infecțiilor cu transmitere sexuală, care
afectează zonele genitale. Nu vor înlocui

ANTIBIOTIC NATURAL,
A CĂRUI EFICIENȚĂ
NICI MEDICII NU ȘI-O
EXPLICĂ

În caz de gripă, se ia o jumătate de lingură de antibiotic la fiecare oră. A doua zi, se ia aceeași canti-

tate, dar la fiecare 2 ore. În a treia zi, se ia aceeași
doză, de trei ori pe zi.
Nu înghițiți imediat amestecul, ci lăsați-l să se topească în gură. Dacă doriți, îl puteți adăuga în cafea,
în ceai sau în lapte.

tratamentul medicamentos, dar sunt un supliment puternic și benefic.
Se recomandată ca femeile gravide să
consume smochine în timpul sarcinii. Multe
gravide dezvoltă toxicoze, nu suportă diverse mirosuri sau alimente, dar au mare nevoie de nutrienți. E bine de știut că smochina
este tolerată de organism în timpul sarcinii
și reprezintă un aliment nutritiv, compensatoriu.
Însă nu trebuie să uităm un lucru important: smochina este un fruct foarte dulce, cu
multe zaharuri, nu abuzați de acest aliment,
pentru a evita creșterea nivelului de glucoză în sânge și pentru a nu dezvolta alergii
alimentare.

Aliment miraculos,
care luptă cu bolile
de inimă, hipertensiunea, atacul cerebral,
colesterolul ş. a.
C
urmalele nu sunt doar o
gustare absolut delicioasă,
ci sănătoasă! Ele se potrivesc
oricărei diete. Deși conțin cantități mari de zaharuri, un studiu
publicat spune că indicele lor
glicemic este scăzut și nu vor
crește glicemia semnificativ.

Fie că le consumăm pentru a ne proteja ficatul
și inima sau, pur și simplu, fiindcă ne place să avem
un regim de viață sănătos, un lucru e clar. Puteți introduce curmalele în meniul dumneavoastră zilnic,
atâta vreme cât consumul nu va fi exagerat.
Curmalele au o valoare nutrițională semnificativă, conțin atât proteine, cât și carbohidrați, deci
sunt un aliment complet. Sunt bogate în antioxidanți. Conțin vitamine esențiale: B, A, K și C și
sunt o sursă bună de magneziu, potasiu, zinc, fier
și alte minerale esențiale.
Curmalele susțin sistemul digestiv, reglează
colesterolul LDL, împiedică formarea cheagurilor de sânge, ateroscleroza, ucigașul tăcut care
produce cheaguri în artere și reprezintă principala
cauză a accidentului vascular cerebral.
Curmalele oferă și o hepato-protecție, ajută
la reducerea inflamațiilor, sunt indicate în timpul
sarcinii, chiar și înainte de naștere, întrucât ajută
la dilatația cervicală.
Curmalele conțin mult zahăr, iar pentru a beneficia
de
toate
proprietățile lor,
consumul
recomandat
zilnic
este
de 2-3 curmale.

Rubrică susţinută de Valeria ŞTEFUREAC
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OBICEIURI ŞI TRADIŢII
DE SFÂNTUL VALENTIN

ărbătoarea iubirii provine de la britanici şi este
celebrată de sute de ani. Ziua de 14 februarie
este ziua în care milioane de oameni din lumea
întreagă îşi sărbătoresc iubirea.

Sfântul
Valentin
a
trăit în secolul al III-lea în Italia şi era episcop în localitatea Interamna (Terni din zilele noastre) în timpul
împăratului Claudius al II-lea, care a domnit peste
vastul imperiu roman între anii 268-270.
Legenda despre Sfântul Valentin menţionează
din ce cauză a apărut conflictul dintre împărat şi
episcopul Valentin. Claudiu al II-lea era un împărat
viteaz, împătimit să poarte războaie şi să-şi învingă
rivalii. De aceea, el dorea să aibă o armată puternică. Preocupat de această strategie, împăratul a
observat că soldaţii necăsătoriţi erau mai devotaţi
carierei şi mai ambiţioşi în comparaţie cu soldaţii
căsătoriţi. În opinia împăratului, soldaţii familişti puneau pe primul plan familia, problemele căsătoriei şi
ale copiilor. Pentru a rezolva problema, împăratul a
dat un decret prin care interzicea mariajul soldaţilor,
pentru ca aceştia să fie preocupaţi doar de cariera
militară. Dar episcopul Valentin a dezaprobat decizia
împăratului.
În ciuda restricţiei impuse de împăratul Claudius
al II-lea, episcopul Valentin a continuat să-i căsătorească pe ascuns pe creştinii care urmau să meargă
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un sfânt care a încurajat şi a protejat dragostea curată dintre tineri, care se împlineşte prin căsătorie.
De ziua Sfântului Valentin, îndrăgostiţii obişnuiesc
să se întâlnească fără a stabili în prealabil acest lucru.
Potrivit tradiţiei, în aceasta zi păsările îşi aleg partenerii, iar ziua de 14 februarie este denumită “ziua căsătoriei păsărilor”. La început, ziua Sfântului Valentin era
asociată doar cu iubirea dintre un bărbat şi o femeie.
În timp, această sărbătoare poate fi celebrată de toţi
cei pe care îi iubim: fraţi, surori, mame, taţi, prieteni.

Î

ncă din anul 1800 a rămas tradiţia trimiterii felicitărilor, când au fost confecţionate primele felicitări de Sfântul Valentin. Aceste felicitări erau confecţionate
din dantelă şi satin, cu mesaje scrise de
mână. Felicitările de Sfântul Valentin conţin simboluri ale iubirii, precum trandafiri
roşii, inimioare sau cupidoni, şi sunt trimise atât persoanelor iubite, cât şi celora pe
care îi iubim în secret.

•

Bucate gustoase pentru masa de Sfântul Valentin

DROB DE CIUPERCI

Ingrediente: 500 g ciuperci, 5 cepe, 5 linguri faină, 5
ouă, sare şi piper după gust, ulei.
Preparare. Se curăță ciupercile și se spală, după
care se pun la fiert. Între timp, ceapa se taie mărunt și se
pune în tigaie la călit, împreună cu puţină sare. Se adaugă ciupercile fierte,
ce trebuiesc tăiate
feliuțe, și se călesc
împreună. Se lasă
la răcit. După ce
s-au răcit ciupercile și ceapa, se
adaugă ouăle și
se amestecă bine.
Apoi, treptat și
amestecând continuu, se pun cele
cinci linguri de făină. Se asezonează cu sare și piper.
Compoziția rezultată se toarnă într-o formă de copt,
care se tapetează cu hârtie de copt. Se dă la cuptor la 180 grade, timp
de o oră și 20 minute.
Atenție! Trebuie să verifici drobul cu o scobitoare pentru a te asigura că s-a copt.

CARTOFI UMPLUŢI
CU TELEMEA ȘI ȘUNCĂ

Ingrediente: 8 cartofi potrivit de mari, 200 g unt, 100 g telemea,
150 g caşcaval, 150 g şunculiţă afumată, 1/2 linguriţă verdeaţă uscată
(cimbru), sare, piper, câteva fire de verdeaţă proaspătă.
Preparare.
Cartofii se spală şi
se învelesc în folie
de aluminiu. Se pun
în tavă și se dau la
copt în cuptorul încins,
aproximativ
pentru o oră. Untul
se pune într-un vas
şi se freacă spumă.
Se condimentează
după gust cu sare
şi pier şi se aromatizează cu verdeaţa uscată. Apoi
se pune pe o folie
din aluminiu şi se
rulează în formă de
baton. Se lasă apoi o oră, la rece, să se întărească. Cartofii copţi se
taie în două şi se presară cu telemea rasă, şunculiţă afumată tăiată
felii şi caşcaval ras. Se pune apoi câte o bucată din untul aromat deasupra, să se topească încet.

CHEC CU GLAZURĂ
DE CIOCOLATĂ

la luptă. În opinia sa, episcopul Valentin considera
că decretul emis de împăratul Claudius încuraja indirect desfrâul şi dezmăţul printre soldaţii săi. El a încercat să oprească urmările acestei decizii nedemne
şi să-i sensibilizeze pe contemporani în privinţa valorilor matrimoniale.
Împăratul i-a propus să renunţe la credinţa sa şi
să se înroleze în armata romană. Pentru că a refuzat oferta împăratului, Valentin a fost “învinuit de
cununie religioasă”, a fost întemniţat şi condamnat la
moarte. Preotul Valentin a preferat să moară decât
să accepte ca tinerii să trăiască în desfrâu, necăsătoriţi. El a fost executat pe data de 14 februarie în
anul 269. Moaştele Sfântului Valentin sunt venerate
şi în zilele noastre în Biserica Sfântul Valentin din
localitatea Terni.
De aceea, de-a lungul secolelor, Sfântul Valentin
a fost considerat cu adevărat “un sfânt al căsătoriei”,

Tot de Sfântul Valentin există tradiţia schimbului
de cadouri între iubiţi. Cu această ocazie se dăruiesc flori, ciocolată şi bomboane din ciocolată sau
bijuterii. Pe 14 februarie, seara, îndrăgostii obişnuiesc să se întâlnească la o cină romantică. Tot în
această seară se organizează numeroase petreceri
atât pentru cei care şi-au găsit deja perechea, cât şi
pentru cei singuri. În unele ţări, de Sfântul Valentin,
familiile petrec alături de prieteni apropiaţi.

Ingrediente:
4
ouă, 250 g făină, 200
g zahăr, 150 g unt, 6
linguri lapte, 2 linguri
cacao, 1/2 linguriţă
praf de copt, 1/2 plic
zahăr vanilat, sare, 2
tablete de ciocolată.
Preparare.
Se
pregăteşte o tavă, se
unge cu unt şi se încălzeşte cuptorul la
temperatura de 160
grade. Într-un vas se
pun untul, zahărul,
ouăle, sarea, laptele,
praful de copt, vanilia,
coaja de lămâie. Se
amestecă bine cu mixerul sau cu o lingură de lemn până ce se topeşte
zahărul. La sfârşit se adaugă făina amestecându-se încet, în aceeaşi
direcţie, până obţinem un aluat pufos. Se toarnă jumătate din compoziţie în tavă, iar în cealaltă jumătate de compoziţie se adaugă cacao şi
se completează tava astfel încât checul să fie în două culori. Tava se
introduce în cuptorul încins, iar când checul este gata, se scoate din
cuptor şi se lasă la răcit. Între timp se prepară glazura de ciocolată, se
topesc cele două tablete cu 2/3 linguri ulei pe baia de aburi. Glazura
de ciocolată se toarnă pe chec şi se lasă să se răcească complet. Se
mai pot adăuga şi câţiva fulgi de ciocolată pentru decor.
Vă dorim o seară frumoasă!

Rubrică susținuta de Tatiana CARLAȘCIUC
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În ultimul timp, la sărbătorile noastre tradiţionale s-a mai adăugat încă una
– Ziua Îndrăgostiţilor, marcată la 14 februarie, de Sfântul Valentin.
Această sărbătoare răspândită în Occident, a căzut pe placul tuturora,
căci ea propagă uneledintre cele mai curate sentimente ale omului –
sentimentele dragostei.
Deşi românii şi ucrainenii au în calendarele lor populare
o zi asemănătoare, marchează şi Ziua Sfântului Valentin,
patronul îndrăgostiţilor.
Cu ocazia acestei sărbători, le dorim celor care poartă miraculosul nume
Valentin şi Valentina, tuturor îndrăgostiţilor ca Sfântul Valentin să le aducă
fericire şi să le menţină sufletele mereu tinere şi curate.

La 9 februarie şi-a sărbătorit un frumos jubileu de 40
de ani doamna
Oxana
HARIC
din oraşul Cernăuţi, profesoară de biologie şi chimie la
Şcoala nr.17, adunându-şi în
buchetul vieţii încă un gingaş
trandafir.
Cu prilejul acestui eveniment însemnat o felicită din tot
sufletul colectivul pedagogic al
Şcolii nr.17 din oraşul Cernăuţi
împreună cu părinţii şi elevii, dorindu-i multă sănătate,
dragoste, fericire, bunăstare şi împliniri, realizarea tuturor dorinţelor, rezultate maxime pe tărâmul pedagogic,
căldură şi dragoste în suflet.
De ziua ta noi îţi dorim
Să fii mereu așa frumoasă
Și veselă precum te știm.
Fii sănătoasă, fericită,
Fii respectată și iubită,
Să ai parte doar de bucurii
De la cei dragi, de la copii.
Noi îți dorim ca drumul vieții
Să fie presărat cu flori
Și în fiecare dimineață
Să-ţi zâmbească soarele în zori.
La mulţi ani şi toţi fericiţi!

În această perioadă
minunată a lui Făurar îşi
marchează ziua de naştere
doamna
Eleonora
SCHIPOR
din Pătrăuţii de Jos, raionul
Storojineţ.
Doamna Eleonora activează mulţi ani la rând în
calitate de profesoară superioară la CIE Cupca, este
conducătoarea cenaclului literar „Lămâiţa”.
La felicitările cordiale, adresate doamnei
Eleonora de către colegii de breaslă, de consăteni,
de activiştii societăţilor naţional-culturale româneşti
din regiune se alătură şi colaboratorii ziarului „Libertatea Cuvântului” – publicaţie îndrăgită şi propagată
de dumneaei. Îi urăm corespondentei noastre netitulare multă sănătate, prosperare şi fericire, realizări frumoase în activitatea pedagogică şi publică,
pană inspirată şi noi publicaţii.
La mulţi ani şi toţi buni!

VĂ INVITĂM
LA „MĂRŢIŞOR”-2019!
Dragi conaţionali! Vă invităm cu drag la tradiţionala Sărbătoare a primăverii
„Mărţişor” – ediţia a XXIV-a,
organizată de Societatea
pentru Cultura Românească „Mihai Eminescu” din
regiunea Cernăuţi, cu susținerea Consulatului General al României la Cernăuți.
Manifestarea va avea
loc duminică, 03 martie, în sala Palatului Academic al Universităţii Bucovinene de Medicină din Cernăuţi (str F. Schiller, 11), între orele
12.00-15.00.
Rugăm conducătorii formaţiilor artistice, soliştii să ne trimită pe
adresa de e-mail: vasilebycu@gmail.com o înregistrare video a materialului propus în program. Prioritate vor avea
cele mai interesante idei, precum și acei care nu au mai
participat la edițiile precedente ale Festivalului. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a reduce durata evoluării participanţilor
cu scopul încadrării în limita timpului prevăzut de condiţiile arendării
sălii de spectacole. Aşteptăm propunerile dumneavoastră până la 25
februarie 2019.
Ne adresăm la toţi oamenii de bună credinţă, persoane fizice şi juridice care doresc să sprijine această acţiune: suntem deschişi pentru
o colaborare informativă, sau publicitară reciproc avantajoasă şi ne
vom bucura de orice propunere.
Informaţii suplimentare, sugestii, propuneri de colaborare cu potenţialii sponsori – tel. (0038) 050-627 41 56; 050-602- 41-62;
066-915-58-77 e-mail: vasilebycu@gmail.com.
Vă aşteptăm cu drag!
Prezidiul SCR „Mihai Eminescu”
din regiunea Cernăuţi
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În cea de-a 13-a zi a lui Făurar, distinsul pedagog-veteran
și om de cultură,
Nicolae
POSTEUCĂ,
din satul Stănești, raionul
Hliboca, rotunjește venerabila
vârstă de 75 de ani. Binecunoscut în rândul consătenilor și
a intelectualității din ținut pentru
vasta-i activitate pedagogică și
obștească, domnia sa continuă
să trăiască cu aceeași ardoare
și energie de a crea și a fi de folos celor din jur. Conduce
filiala din Stănești a Societății pentru Cultură Românească „Mihai Eminescu” și Organizația sătească a veteranilor. Om de o rară bunătate sufletească, adevărat creștin,
domnul Nicolae este gata oricând să vină în ajutorul celor
care au nevoie de el. 40 de ani din viață i-a dedicat uneia
dintre cele mai nobile profesii de pe pământ – a semănat
în sufletele elevilor săi cele mai sacre valori ale omenirii.
Cei care îl cunosc, îl caracterizează cu cele mai frumoase
calități și apelează după un sfat în cele mai complicate situații ale vieții.
Cu ocazia frumoasei aniversări, cei dragi sufletului îi
dedică următoarele cuvinte:
Scumpul nostru! Noi vă dorim multă sănătate, de
care aveți mare nevoie, putere de viață, energie și voință
nestinsă, succese multe în lucrurile bune pe care le faceți.
Anii ce vor veni de-acum înainte să vă aducă numai bucurii, noroc și fericire, belșug în casă, liniște sufletească, să
vă cânte neîncetat, aidoma unei viori, cea mai frumoasă
melodie a vieții.
Norii grei să vă ocolească,
Dumnezeu să vă păzească.
S-aveți parte de zile senine
Toate de căldură pline.
În numele copiilor, nepoților, strănepoțeilor,
consătenilor și foștilor elevi și colegi semnează cu drag nepoatele Valentina și Larisa,
împreună cu familiile lor. La mulți ani!

În ziua de 14 februarie, mult stimatul tătic, bunic şi străbunic, domnul
Viorel
MIRON
din satul Mogoşeşti, raionul Herţa, îşi sărbătoreşte ziua de naştere, adăugând la
buchetul destinului a 70-a floare.
Anii au trecut, dar pentru noi rămâi tânăr, fericit şi plin de viaţă, ca atunci când
noi eram copii. Noi, copiii, cu stimă şi mult respect îţi sărutăm mâna, care ne-a
crescut şi fruntea încreţită de trecerea anilor. Ne-ai învăţat să fim oameni corecţi
şi buni. Pentru toate îţi mulţumim şi suntem alături de ziua matale, scumpul nostru tătic. Îţi urăm din inimă un sincer şi călduros „La mulţi ani!”, să fii fericit şi apreciat, iar familia să te sprijine mereu, şi mai presus de toate îţi dorim să fii sănătos.
Scumpul nostru! Dumnezeu să te păzească de toate greutăţile şi să-ţi dea
putere să le învingi pe toate.
La mulţi ani şi toţi fericiţi!
La această felicitare se alătură soţia Ţuca, fiicele Maricica şi Sveta, feciorii Mişa
şi Colea, ginerii Şrefănel şi Mişa, nepoţii şi strănepoţii.

Colectivul pedagogic, lucrătorii, elevii de ieri și de azi, părinții, exprimă profunde condoleanțe familiei
profesorilor Mâțac din satul Corcești, raionul Hliboca, în legătură cu pierdera irecuperabilă suferită prin
decesul tragic al profesoarei
Stanca
ȘTEFUREAC-MÂŢAC.
Zeci de ani, Stanca Ștefureac a muncit pe tărâmul pedagogic al Şcolii medii (azi CIE) Cupca. A altoit
elevilor cunoștințe la limba și literatura rusă, pe urmă recalificându-se ca profesoară de limba și literatura
ucraineană. A fost (nici nu ne vine să credem că de acum vom folosi doar verbele la timpul trecut) o profesoară exigentă, serioasă, disciplinată, corectă, responsabilă, înțelegătoare... Ca om a fost la fel – harnică, muncitoare,
ordonată, conștiincioasă, amabilă... A fost o bună fiică la părinții ei Aglaia și Gheorghe (trecuți și ei de asemenea în eternitate), o soție exemplară pentru soțul Toader, o mamă grijulie pentru fiica Adriana, amabilă cu toate celelalte rude, vecini,
colegi, prieteni...
Enormă este durerea soțului Toader, a unicei lor ficie Adriana – toți pedagogi de profesie.
Suntem alături de ei, de toate rudele din satele Corcești, Pătrăuții de Jos, Cupca, din alte localități, de toți cei care au
cunoscut-o și i-au apreciat calitățile omenești și profesionale.
Nu ne rămâne decât să exprimăm profundele noastre condoleanțe, să ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să așeze sufletul regretatei Stanca Ștefureac-Mâțac în grădina raiului. Cât vom trăi, o vom pomeni.
Candela memoriei au aprins-o foștii colegi de serviciu de la CIE Cupca
Conducerea Societății pentru Cultura Românească din regiunea Cernăuți anunță cu profundă mâhnire despre încetarea din viață a profesorului
Mircea SEMCU,
președintele filialei din Oprișeni. Suntem alături de familia îndurerată, de rudele, prietenii și de toți acei care l-au
cunoscut ca pe un familist exemplar, pedagog talentat și bun
român, participant activ la toate acțiunile culturale organizate în satul natal și la Cernăuți.
Dumnezeu să-l ierte!

Anunţăm cu multă tristeţe că s-a stins din viaţă Eugen MOISEI, gospodar de frunte
din satul Tărăsăuţi, raionul Noua Suliţă.
El a avut un destin deosebit: a activat în calitate de pedagog la şcoala
din localitate în perioada cea mai complicată, în primii ani postbelici, apoi
a preluat conducerea colhozului nou-creat, între timp obţinând şi studii
de agronom. Înainte de pensionare a condus şi Fabrica de conserve din
localitate. Eugen Moisei s-a bucurat întotdeauna de o stimă deosebită
în rândurile consătenilor, de opinia şi sfaturile lui ţinându-se întotdeauna
cont.
Eugen Moisei a fost şi un cititor pasionat al „Libertăţii Cuvântului”. Colectivul redacţiei noastre exprimă profunde condoleanţe familiei îndurerate de această pierdere irecuperabilă.
Dumnezeu să-l odihnească în dreapta Sa şi fie-i veşnică amintirea!
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Ucraineanca
Alla KLIŞTA a ridicat
sala în picioare
la emisiunea
„Românii au Talent”

O tânără din Ucraina a făcut un adevărat spectacol
la emisiunea „Românii au Talent”. Focoasa ucraineancă a ridicat sala în picioare, iar cei patru jurați
au aplaudat-o în picioare și ei!
Are 33 de ani, o cheamă Alla Klișta,
este frumoasă și s-a prezentat la „Românii au Talent” cu un număr de acrobație.
Înzestrată de mama natură cu un corp cu
forme foarte bine conturate, Alla a cucerit
toată lumea, oferind un adevărat show.
A fost aplaudată în picioare de cei patru
jurați: Florin Călinescu, Mihai Petre, Andra
și Andi Moisescu.
Alla Klişta este o artistă de circ, originară din Kiev. Își petrece cea mai mare
parte a timpului în Europa, unde susține
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spectacole. A luat parte la spectacole
similare în căutarea talentelor în Germania. În anul 2011 a participat la spectacolul „Ucraina are Talent". În ciuda faptului
că Alla a jucat mult timp pe scena mare
și este un maestru al meseriei ei, performanța ei la spectacolul de talent a fost
cea mai responsabilă și mai interesantă
din viața ei.
Hobby: dans, fitness, aerobică
și plimbări în aer liber.
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Redacţia poate să publice
materiale fără să împărtăşească
punctul de vedere al autorului.

tir. total: 6000

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

Ціна договірна

