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Cernăuți: Educatori
vorbitori de limbă
română, la mare căutare

La Grădinița numărul 54 din
Cernăuți se caută încă trei educatori
care să vorbească bine limba română, anunța la data de 2 septembrie
2019 site-ul Direcției orășenești în
chestiunile Învățământului la rubrica
locuri de muncă vacante. Este vorba de grădinița mixtă româno-ucraineană „Grâurel”, inaugurată la finele
lunii august pe strada Armeană nr.
17 A. La această instituție preșcolară, inaugurată la finele lunii august,
funcționează patru grupe, dintre care
două sunt cu predarea în limba română. În total, la această grădiniță
sunt educaţi aproximativ 100 de micuți. Din cauza salariilor mici, aproape toate grădiniţele din Cernăuți duc

lipsă de angajaţi. La data de 2 septembrie erau 75 de locuri vacante de
educatori. De asemenea, grădinițele
cernăuțene duc lipsă acută de dădace, psihologi, logopezi și asistente
medicale. În aceste condiții, directorii instituţiilor susțin că sunt nevoiţi
să comaseze grupele. Concursurile
pentru ocuparea locurilor vacante
urmează să fie organizate și după
începerea anului școlar. Din cauza
salariilor mizere și școlile din oraș
duc lipsă de profesori, în special de
limbi străine, sport, informatică, etc.
Tinerii specialişti nu sunt tentați să
îmbrățișeze o carieră didactică, iar
după absolvirea studiilor pleacă la
muncă în străinătate.

În Ucraina va
avea loc
recensământul
populației

Cabinetul de Miniștri
al Ucrainei studiază posibilitatea efectuării recensământului populației
în
2019, susține
Premierul
Ucrainei, Oleksii Gonciaruk.
Potrivit lui, recensământul
era planificat pentru luna
decembrie 2020. Cu toate
acestea, Guvernul a decis
să mute recensământul la o
dată anterioară, în 2019. „A
fost programat pentru luna
decembrie a anului viitor,
dar analizăm posibilitatea

de a-l organiza anul acesta”, a
spus Gonciaruk. De menționat
că ultimul recensământ a avut
loc în anul 2001. De asemenea,
Premierul ucrainean a menționat că îmbunătățirea dinamicii demografice este o sarcină
strategică pentru următorii 5
ani. „Populația Ucrainei este în
scădere, iar această tendință
trebuie stopată. Oamenii ar trebui să înceapă să se întoarcă în
Ucraina, unde nașterile trebuie
să depășească decesele”, spune Gonciaruk.

Veste proastă pentru fumători. Se scumpesc țigările

În majoritatea țărilor UE un pachet
costă aproximativ 5 euro. În schimb,
ucrainenii pot cumpăra în continuare țigări cu 1-1,5 euro. Rada Supremă s-a
angajat să egalizeze prețurile la produsele de tutungerie, care până în 2024
le vor ajunge pe cele europene. Drept
urmare, acciza este majorată cu 20%
anual. Următoarea scumpire va avea
loc în 2020, când un pachet de țigări
va crește în preț în medie cu 10 grivne.
Majorarea accizelor creşte şi pe piaţa

neagră a ţigărilor. Potrivit experților,
în 2019 pierderile cauzate Bugetului
statului din cauza țigărilor contrafăcute constituie 5 miliarde de grivne. Diferența mare de preț este cauzată de
faptul că întreprinderile ucrainene nu
achită nici o taxă, în timp ce aproape
60% din prețul unui pachet comercializat în mod legal reprezintă sume care
ajung la Bugetul de stat. În anul 2020
piața neagră ar putea crește suplimentar ca urmare a măririi cu circa 20% a

accizei. Potrivit poliției, întreprinderile
ucrainene nu menționează în actele
de contabilitate țigările vândute în numerar și include alte grupuri de produse în aceste acte. O parte din aceste
produse sunt comercializate pe piaţa
internă, iar restul ajung ilegal în UE.
Contrabandiștii achiziționează în cantități mari țigări contrafăcute pe care le
depozitează în raioanele de frontieră.
Ulterior, acestea sunt expediate pe diferite canale în statele europene.

Frați români, nu vă lăsați!
La „Libertatea Cuvântului” vă abonați!
Continuă abonarea pentru a doua
jumătate a anului 2019
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Parlamentarii ucraineni, fără imunitate

Parlamentarii
ucraineni
au votat în favoarea ridicării
propriei lor imunităţi în faţa
justiţiei, îndeplinind astfel una
dintre promisiunile electorale
anticorupţie promise de Preşedintele Zelenskyi. Înainte
de aceasta, parlamentarii
puteau rămâne fără imunitate doar printr-un vot în Rada
Supremă asupra fiecărui caz
individual. Însă, noua măsură
a trecut uşor cu 363 de voturi
din totalul celor 450 de deputați. „Am promis că ne vom
ridica imunitatea parlamentară, am promis că nu vor exista oameni cu statut special în
Ucraina. Este datoria noastră
să votăm pentru această lege
şi să punem oamenii care se
află în afara acestei săli pe
picior de egalitate cu cei care
se află în această sală", a declarat Oleksandr Dubinskyi,
parlamentar din partea partidului Servitorul Poporului.

Înaintea votului, Preşedintele
Zelenskyi a declarat că a venit timpul ca imunitatea parlamentară să fie aruncată la
„groapa de gunoi a istoriei",
argumentând că 90% dintre
ucraineni doresc acest lucru.
Noua lege va intra în vigoare la începutul anului viitor. În
acelaşi timp, în opinia oponenţilor, ridicarea imunităţii
parlamentare îi va face pe
parlamentari vulnerabili în
faţa urmăririlor motivate politic. Un sondaj realizat înainte
de alegeri, în mai, de Institutul Naţional Democratic arăta
că doar 5% dintre ucraineni
considerau că partidele politice reprezintă interesele
cetăţenilor şi numai 3% afirmau că politicienii le onorau
aşteptările. Pe de altă parte,
87 la sută dintre intervievaţi
susţineau că partidele politice
din Ucraina sunt implicate în
corupţie.

Este adevărat că
bărbații primesc
5000 euro pentru
a se căsători cu
femei din Islanda?

Islanda sau „Țara gheții și
a focului”, denumită astfel datorită ghețarilor aflați în apropierea apelor termale, în pofida
faptului că este o țară mică, cu
o populație scăzută, în special
față de bărbați, ea se clasează
printre cele mai atractive țări
din lume. Această țară este cunoscută ca fiind una aproape
amazoniană, procentul femeilor din societate fiind sensibil
mai mare decât al bărbaților
(un bărbat la 7 femei). Se spu-

ne că multe femei își așteaptă
viitorul soț din alte țări străine.
Faptul că numărul turiștilor
care vizitează Islanda este
dublu față de numărul populației stabile, pentru multe femei
poate fi o oportunitate ideală
spre un posibil mariaj. De altfel,
femeile sunt foarte frumoase,
iar Islanda se mândrește cu
cele trei victorii ale concursului
Miss World Universe.
Pentru că Islanda este o
insulă unde toată lumea se
cunoaște, mulți locuitori își lasă
apartamentele neîncuiate și
au multă încredere unii în alții.
Această atmosferă de familie
extinsă creează o stare de liniște și bună înțelegere în co-

munitate. Nici polițiștii islandezi
nu sunt dotați cu armament
și se apără în felul în care au
fost instruiți, însă cazurile de
violență sunt foarte rare. Cu
aproximativ 320.000 de cetățeni pe o suprafață de 103.000
km, Islanda are mai mulți ghețari, izvoare de apă fierbinte și
apă curată și proaspătă decât
alte țări de 10 ori mai mari. Din
anul 2016 circulă o știre despre faptul că bărbații din țările
străine, care se vor căsători cu
fete locale, autoritățile islandeze sunt dispuse să plătească o
sumă de 5.000 euro lunar. Ulterior s-a dovedit că această
informație este total falsă. De
menționat că salariul minim
în Islanda este de 10.000 de
euro. În orice caz, Islanda are
astăzi câteva caracteristici
care o transformă în țara cu
cel mai avansat sistem social, cel mai uman și mai pașnic. Numărul turiştilor care
vizitează ţara este mai mult
decât dublu faţă de numărul
total al locuitorilor. Turismul
generează o treime din PIBul ţării. Așadar, populaţia fiind foarte puţin numeroasă,
oamenii
trăiesc ca într-o
familie, nu închid ușile caselor, iar maşinile sunt lăsate în
parcare cu cheile în contact.
Folosirea cheilor este perceput ca un gest de grosolănie.
Islanda nu are armată încă
din 1869, deși este membră a
NATO și are acorduri cu Statele Unite. Funcţia de apărare este exercitată numai de
grăniceri. Întreaga energie
folosită provine din resurse
neconvenţionale, cu excepţia
autoturismelor. Islanda este
una din puţinele ţări din Europa care foloseşte sistemul de
termoficare centralizată. Dar,
spre deosebire de alte ţări,
energia este livrată gratuit.
De asemenea, școala este
gratuită până la facultate, inclusiv.

Vârsta medie – 39 de ani. Guvernul
ucrainean, cel mai tânăr din Europa

Miniștrii ucraineni sunt cu 6-10 ani mai
tineri decât omologii lor din Statele Baltice, Finlanda sau Belarus și în medie cu 20
de ani mai tineri decât miniștrii din Spania
sau Portugalia. Vârsta medie a membrilor
guvernului francez este de 56 de ani. Noul
guvern ucrainean, a cărui vârstă medie
este de 39 de ani, este în prezent cel mai
tânăr din Europa, anunță DW, care analizează componența a zeci de guverne din
Europa. Cel mai tânăr ministru din Europa

este Myhailo Fedorov, care are 28 de ani.
Fedorov ocupă funcția de vice-premier și
ministru al Transformărilor Digitale în noul
guvern condus de Oleksii Gonciaruk. Din
componența noului guvern face parte un
ministru care posibil cunoaşte şi limba română. Noul ministru de Externe al Ucrainei,
Vadym Prystaiko (49 de ani) s-a născut la
Chilia, un oraș-port din regiunea Odesa,
care are populație românească de 16%.
Pagină realizată de Mihai URSU
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„La alegeri majoritatea populației țării a stat
pe pozițiile garantate de Constituție”
Interviu cu asociatul onorific al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, Ion POPESCU
– Domnule Ion Popescu,
suntem în perioada când în
Ucraina s-a schimbat atât puterea executivă, cât și cea
legislativă. Noul Președinte,
Volodymyr Zelenskyi, a declarat că se va ține cont de doleanțele minorităților naționale.
– Aș vrea să accentuez faptul că
nu numai ale minorităților naționale, dar și ale românilor din Ucraina.
Imediat după primul tur al alegerilor
prezidențiale, noi, din partea Uniunii
interregionale „Comunitatea românească din Ucraina”, am pregătit o
scrisoare către ambii candidați cu
doleanțele noastre și am cerut să ni
se dea răspuns. Din partea fostului
Președinte n-am primit nici un răspuns, iar din partea echipei actualului
Președinte am primit mesajul, în care
se menționează că problemele, care
nu au fost soluționate în decursul anilor, vor fi neapărat rezolvate. În ce
situație am ajuns astăzi? După evenimentele din anul 2014 și mai ales
în ultimul an a fost anulată, în primul
rând, legea cu privire la funcționarea
limbilor, adoptată anterior în baza
Convenției-cadru și Cartei europene
a limbilor regionale și minoritare. Iar
noua lege a învățământului prevede
ca școlile cu predarea în limbile minorităților naționale să treacă treptat la studierea obiectelor în limba
ucraineană, în afară de clasele primare. Pentru cetățenii care aparțin la

așa-numitele popoare băștinașe se menține același nivel de drepturi. În cazul dat
este vorba de tătarii din Crimeea.
– Am observat că se cer explicații clare a noțiunii de „popor
băștinaș”, căci ea este tratată în
mod diferit.
– Nu există o lege care ar determina clar
cine sunt popoarele băștinașe în Ucraina.
Ministerele Educației și Culturii au înțeles
că popor băștinaș sunt tătarii din Crimeea,
căci nu au statalitatea lor în afara hotarelor Ucrainei. Dar mai există și alte popoare
sau grupe etnice, care tot nu au statalitate – găgăuzii, romii. Însă nu trebuie să
existe pentru unii privilegii, iar pentru alții
– restricții. La adoptarea oricăror legi nu se
admite limitarea drepturilor cetățenilor care
există la acel moment, este o normă constituțională. Iar rezultatele alegerilor prezidențiale și parlamentare din anul curent
au demonstrat că fostul Președinte, apoi
forța lui politică au suferit un eșec mare,
căci majoritatea populației țării a stat pe
pozițiile garantate de Constituție. De aceea, așteptăm rezolvarea problemelor de la
noul Președinte, care are și nou Guvern,
iar în noul Parlament are o majoritate de
254 de deputați și în unele chestiuni poate
fi susținut chiar cu o majoritate constituțională de 300 de voturi. Deci, răspunsul pe
care l-am primit în timpul campaniei electorale ne oferă speranța ca aceste probleme
ale noastre să fie rezolvate. Este vorba nu
numai de problemele românilor, ci trebuie
asigurate toate etniile din Ucraina cu aceleași drepturi.

– Domnule Ion Popescu, v-ați
referit de mai multe ori la Legea
Fundamentală a țării, pe care
trebuie să se bazeze toate legile adoptate de Parlament. Atunci
în 1996, ca deputat al poporului,
ați participat nemijlocit și foarte
activ la adoptarea Constituției
Ucrainei.
– Constituția a fost adoptată în numele Poporului Ucrainean. E scris cu
majusculă și aceasta înseamnă că el
este format de toate etniile conviețuitoare și toate au drepturi egale. Nu cerem
înlesniri, ci două lucruri: să fim egali în
toate drepturile – și sociale, și etno-culturale. Articolul 11 al Constituției spune
că statul asigură dezvoltarea specifică
etno-culturală a tuturor popoarelor și
minorităților băștinașe. Din acest punct
de vedere noi, românii, am putea pretinde la ceea ce se face în prezent pentru
tătarii din Crimeea. În regiunea Herson
sunt deschise școli cu limba de predare a
obiectelor în tătaro-crimeeană și cu studierea profundă a limbii ucrainene. Acest
lucru trebuie abordat atât pe calea adresărilor către Parlament, cât și la nivel internațional. Noi suntem cetățeni loiali ai
statului și dorim ca Statul ucrainean să
procedeze așa cum și-a luat angajamentul în fața instituțiilor europene. Așteptăm
susținerea de la actualul Președinte și de
la formațiunea sa politică din Parlament,
ea fiind votată de majoritatea românilor
din regiunea Cernăuți.
Interlocutor Vasile Carlașciuc

Ultimele și frumoasele acorduri
ale vacanței mari

Î

n perioada 19-25 august, un grup de 17 elevi,
însoțiți de trei cadre didactice de la școlile din Mahala, Vancicăuți și Berestea, raionul
Noua Suliță, au beneficiat de odihnă la Centrul
de agrement Valea Budului din județul Bacău,
România. Elevii din regiunea Cernăuți au fost
însoțiți pe tot parcursul taberei de către profesorul doctor, Pavel Șova.

Ei au participat la activități cultural-artistice,
cu datini și obiceiuri din zona Bacăului, considerată inima Moldovei. Au vizitat o serie de obiective turistice din județul Bacău, inclusiv Târgu-Ocna, renumita Salina Trotuș, Slănic Moldova cu
izvoarele sale minerale, județul Neamț – Piatra
Neamț, Mănăstirea Bistrița, Lacul Izvorul Muntelui, Cheile Buzăului, din județul Harghita – Lacul Roșu.
La 23 august a.c., oaspeții au fost primiți în
Sala Mare de ședințe a Consiliului Județean
Bacău. La întâlnire au participat președintele
Sorin Brașoveanu și vicepreședintele Adrian
Popescu.

Temele abordate în cadrul discuțiilor au
fost, printre altele, găsirea de soluții și proiecte care să contribuie la păstrarea identității naționale și promovarea spiritualității,
tradițiilor românești. S-a convenit să fie puse
la cale programe de colaborare între școlile
și autoritățile din cele două regiuni.
Această vizită se înscrie în seria de acțiuni desfășurate în cadrul Proiectului „Acasă la noi”, inițiat de Despărțământul ASTRA
„Vasile Alecsandri” din Bacău și finanțat de
Consiliul Județean Bacău.
Eduard OGRANOVSCHI
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Cronica penală

Ce nu mai face păhărelul?

O pensionară în vârstă de 63 de ani
din centrul regional, care se afla în stare
de ebrietate, a furat o mașină cu care a
decis să se plimbe. Călătoria a fost scurtă
de tot, deoarece femeia a pierdut controlul
volanului și s-a izbit de o casă. Pensionara, aflată sub influența alcoolului, s-a folosit
de neatenția șoferului, care a lăsat mașina
deschisă, ba și cheile în ea. Mașina a fost
deteriorată. Fapta femeii este calificată ca
acaparare nelegitimă a mijlocului de transport. În prezent au loc unele proceduri prejudiciare. Femeia va fi nevoită să răspundă
în judecată pentru acțiunile sale. Ea riscă
să fie privată de libertate pentru o perioadă
de cinci ani.

Au jefuit apartamente la Cernăuți și
Rivne pentru suma de 150 mii grivne

O instanță din regiunea Cernăuți le-a pronunțat sentința de
pedeapsă la doi bărbați, care au
comis mai multe furturi pe teritoriul centrului regional. Anchetatorii au stabilit că un cernăuțean
în vârstă de 42 de ani, împreună
cu un bărbat de 43 de ani din
regiunea Rivne, au pătruns pe
neprins de veste în apartamentele a doi cernăuțeni, de unde
au sustras lucruri pentru suma
totală de peste 16 mii grivne. În
afară de aceasta, colaboratorii
organelor de drept au stabilit că
în decursul lunilor martie-aprilie
ale anului curent, locuitorul regiunii Rivne a scos, singur, fără

complicele său, din două apartamente bunuri pentru suma de
circa 140 mii grivne. Vina inculpaților în comiterea crimelor săvârșite a fost dovedită pe deplin.

Potrivit sentinței pronunțată de
instanță, cernăuțeanul va sta la
răcoare trei ani și șase luni, iar
complicele său, locuitorul regiunii Rivne – 4,5 ani.
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Captură de contrabandă
pentru suma de circa
400 mii grivne

În apropiere de Pichetul
„Crasnoilsc” grănicerii au fost
nevoiți din nou să-i oprească
pe contrabandiști cu focuri de
armă. Având la dispoziție informații din surse proprii, apărătorii frontierei i-au oprit pe
contrabandiști la 70 de metri de
linia graniței. Pentru a evita responsabilitatea, cei patru tineri
au abandonat marfa și au luat-o la fugă. Contrabandiștii nu

au fost opriți nici de focurile de
avertisment trase în aer de către grăniceri. Ulterior, grupul de
reacționare a luat cele zece lăzi
de țigări. Încă câteva lăzi au fost
descoperite de grăniceri în timp
ce îi urmăreau pe fugari. Potrivit
unei estimări prealabile, suma
mărfii abandonate este de 365
mii grivne. 25 de lăzi cu țigări
vor fi transmise colaboratorilor
Serviciului Fiscal de Stat.

Încă o viață de om
înghițită de apă

A scos din safeul magazinului
circa 39 mii grivne

Un bărbat, care făcea
parte din echipa de pază
a unui supermarket din
centrul regional, a sustras
dintr-un safeu circa 39 mii
grivne. Hoțul a fost identificat în urma unor măsuri
operative demarate de polițiști. Acesta s-a dovedit
a fi un bărbat în vârstă de
53 de ani din raionul Kelmenți. Făcând parte din
echipa de pază a magazinului respectiv, evident
că bărbatul avea acces la
mijloacele bănești. Poliția
a demarat o procedură în
baza articolului 191 punct
1 al Codului Penal al Ucrainei. Infractorul riscă să-și
piardă libertatea pentru o
perioadă de patru ani.

Un bărbat în vârstă de 54 de ani din localitatea Vancicăuți, raionul
Noua Suliță, s-a înecat într-un iaz din localitate. Lucrurile lui au fost
observate pe mal de către localnici. Aceștia s-au uitat împrejur, dar
așa și nu l-au găsit pe bărbat. Atunci oamenii au chemat salvatorii,
care au ridicat la suprafață corpul deja fără semne de viață. Cadavrul
a fost expediat la expertiza medico-legală în orașul Noua Suliță pentru
stabilirea adevăratei pricini a morții.

Doi oameni traumatizați
din cauza flăcărilor

Și-au bătut consăteanul
și au pus mâna pe averea lui

Un locuitor în vârstă de 50 de
ani al satului Vasyliv din raionul
Zastavna a alertat poliția, declarând că a fost bătut de un bărbat
și o femeie, care ulterior au pus
mâna pe unele bunuri ale sale. Sosiți la fața locului, membrii grupului
operativ de anchetă al poliției au
stabilit că bărbatul a fost într-adevăr bătut, iar atacanții au pus mâna
pe un ferestrău mecanic și alte bunuri din gospodărie. În decurs de o
oră polițiștii i-au identificat pe atacanți – un bărbat în vârstă de 35 de
ani și o femeie în vârstă de 33 de
ani din regiunea vecină. Cu unele leziuni corporale victima a fost
transportată la Spitalul raional din
Zastavna. Atacanții riscă să fie privați de libertate pentru o perioadă
de șapte ani.

Din cauza comportării neatente cu focul, în localitatea Stroiești,
raionul Noua Suliță, s-a aprins
iarba pe o suprafață de 1,5 hectare. Localnicii au observat focul
și au alertat pompierii. Între timp,
un bărbat de 69 de ani, având
frică că flăcările se vor extinde
asupra gospodăriilor din apropiere, a decis să stingă focul de sine
stătător. El s-a intoxicat cu gaze
și a fost spitalizat de urgență în

centrul raional.
Un alt caz a avut loc în localitatea Lașkivka, raionul Chițmani.
Focul s-a extins foarte rapid, deoarece încăperea era din lemn,
iar în interior se păstra fân. Din
păcate, pompierii au fost chemați
cu întârziere când focul a cuprins
deja toată încăperea. În urma incendiului o femeie în vârstă de 52
de ani s-a ales cu arsuri de gradul
III.

Pagină realizată de Dumitru VERBIŢCHI
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Busuiocul, planta iubirii

F

olosit în special în bucătăria mediteraneană,
este greu să nu-l îndrăgești când te gândești la
o salată sau la o porție generoasă de paste alintate într-un delicios și aromat pesto. Pentru că el,
busuiocul, nu este doar planta pe care fetele și-o
pun sub pernă pentru a-și visa ursitul, ci și ingredientul ale cărui arome și gust sunt foarte greu
de confundat.

Puterile magice ale plantei cu frunze
verzi, violet sau purpurii în formă de lance
nu se regăsesc însă doar în bucătărie. Astfel că, folosit în infuzii, decocturi sau tincturi, are efect miraculos asupra sănătăţii.
Sub formă de băi de aburi, busuiocul
poate fi folosit pentru tratarea tenurilor
sensibile, acneice. Distilat în apă, devine

•

un tonic eficient pentru ten, iar sub formă
de ulei esențial, în amestec cu un ulei sau
unt de corp neutru, îmbunătățește aspectul
pielii. Macerat la rece, busuiocul este aliatul tinereții fără bătrânețe.
Un plus de precauție se impune când
se folosește concomitent cu un tratament
pentru scăderea tensiunii sau înaintea
unei intervenții
chirurgicale, în
timpul
sarcinii
sau alăptării.
În
bucătărie, este folosit
cu precădere în
combinație
cu
roşiile proaspete,
mozzarella
sau alt tip de

brânză moale, dulce sau acidulată şi un
strop de oțet balsamic. Este ingredientul
principal în pesto, alături de semințe de
pin și parmezan de cea mai bună calitate.
Dar este surprinzător atunci când îl adaugi

într-un gem sau sos de căpșune, zmeură
sau prune. Limonada cu busuioc nu este
doar extrem de savuroasă, ci aromele te
vor învălui treptat și-ți vor aduce o mult așteptată răcorire.

E bine de ştiut!

Unele reguli din codul de etică

* Niciodată nu veniți în ospeție fără a anunța din timp.
* Umbrela nu se usucă desfăcută, nici în birou, nici în

ospeție.
* Geanta nu se ține nici pe brațe, nici pe scaun.
* Pungile se admit a fi folosite pentru cumpărături. Folosirea pe post de geantă nu va crea impresie bună.
* Bărbații niciodată nu duc geanta femeilor.
* Hainele de casă sunt pantalonii și un pulover, comode și decente.
* Din momentul în care copilul are propria odaie, bateți
la ușă înainte de a intra. Astfel îl veți obișnui și pe el să bată
la ușă când intră la voi în odaie.
* Femeia poate purta pălărie și mănuși în încăpere, dar
nu și căciulă.
* Numărul de bijuterii la o doamnă nu trebuie să depășească 13 piese, aici se includ și nasturii ornamentali.
* Regulile de achitare în restaurant – dacă ați folosit
afirmația „Eu vă invit” atunci dumneavoastră achitați.
* Bărbatul intră tot timpul primul în ascensor, dar iese
primul acel care e mai aproape de ușă.
* În automobil, locul cel mai important se consideră cel
din spatele șoferului.
* A spune față de mai multă lume că sunteți la dietă, nu
este un lucru elegant.
* Temele tabu pentru discuțiile scurte sunt: politica,
religia, sănătatea și banii. Sunt interzise afirmații precum:
Doamne! Ce rochie frumoasă ai, cât ai dat pe ea?
* Nu se admit discuțiile despre persoanele care nu sunt
prezente la dialog. Bârfele nu vă creează imagine bună.
* La teatru, cinema, concert – mergeți spre locul dumneavoastră doar cu fața către cei care deja sunt așezați.

•

* Nouă lucruri trebuie sa fie ținute în secret: vârsta, situația financiară, starea casei, rugăciunea, medicamentele

dacă le consumați, orice relație, cadouri primite sau oferite,
onoarea și dezonoarea.

Gătiţi gustos împreună cu noi!

Pește cu sos de roșii
Peștele este o parte importantă dintr-o dietă sănătoasă, motiv
pentru care la cină poate fi pregătit cu sos de roşii.

Ingrediente: 4 bucăți de pește, o ceapă, o conservă de roșii în bulion, o lingură 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 de ulei, sare, piper.
Preparare. Ceapa tocată mărunt se
pune la călit în ulei. 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 pun bucățile de pește. Se
fierbe 10 minute și, la final, se presară oregano, sare și piper, după gust și foile de dafin.

Vinete umplute cu carne
Ingrediente: o vânătă mare, două
linguri de zeamă de lămâie, 150 g carne tocată, o ceapă, 2 căţei de usturoi, o legătură
de pătrunjel, sare, piper, cimbru, o linguriţă de
bulion, 150 ml suc de roşii, 100 ml vin alb, un
ou, două linguri de caşcaval ras, 3-4 linguri de
ulei de măsline.
Preparare. Vânăta se spală, se taie în
jumătate pe lungime şi se scobeşte. Se stropesc jumătăţile de vânătă cu zeama de lămâ-

ie, se presară sare pe fiecare şi se lasă 10-15
minute să se înmoaie, după care se clătesc şi
se lasă la zvântat. Se căleşte ceapa tocată,
apoi se adaugă carnea şi miezul de vânătă
tocat. Spre sfârşit, se pun bulionul, pătrunjelul
tocat, sare, piper şi cimbru după gust, apoi usturoiul pisat. Cu această compoziţie se umplu
vinetele. Se amestecă sucul de roşii cu vinul
şi se toarnă într-un vas, se pun vinetele, se
stropesc cu ulei de măsline şi se dă tava în
cuptor. Când încep să se rumenească vinetele, se toarnă peste ele şi oul bătut, iar la sfârşit
se presară caşcavalul ras şi se mai lasă puţin
în cuptor, să se gratineze.

Chifteluţe din vinete
Ingrediente: 3 vinete, 2 dovlecei,
o ceapă, un păstârnac, o rădăcină de pătrunjel, o ţelină mică, 2 morcovi, 3-4 căţei
de usturoi, mărar, pătrunjel, 100 g brânză,
două ouă, 50 g făină, ulei de floarea-soarelui, sare, piper.
Preparare. Se folosesc vinete mici, lunguieţe, care nu au prea multe seminţe. Se taie

în jumătăţi, se
fierb, apoi se
scurg bine, se
răcesc şi se
taie cubuleţe.
Se spală şi se
curăţă
toate
legumele. Dovleceii se taie
cubuleţe, ceapa, mărarul şi
pătrunjelul se
toacă, rădăcinoasele se dau pe răzătoarea mică, iar usturoiul se pisează. Într-un castron se bat ouăle
cu brânza rasă şi cu două linguri de făină, apoi
se încorporează legumele şi verdeaţa şi se
adaugă sare şi piper după gust. Se amestecă
bine compoziţia şi se formează cu mâna umedă chifteluţe, care se trec prin făină. Se prăjesc
în ulei încins, întorcându-se pe ambele părţi,
până se rumenesc.
Poftă bună!
Rubrică susținută
de Tatiana CARLAȘCIUC
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Meridiane culturale
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„Mugurel” de pe ramura culturii românești din Bucovina
Doamna Larisa Popescu-Chedic, directoarea Casei de cultură, și doamna Natalia
Balan, conducătoare artistică, știu cum să
le trezească interesul față de tezaurul creației populare, să-i scoată în scenă pe cei
mai talentați tineri. În repertoriul Ansamblului
„Mugurel” sunt incluse cele mai cunoscute
dansuri din bătrâni, pe care le-au învârtit la
hora satului buneii și străbunii actualilor artiști amatori. Este o datorie sfântă a lor să le
păstreze.
Nu întâmplător membrii Ansamblului
„Mugurel” au fost omagiați în ziua de hram la
Pătrăuții de Jos, iar micul lor jubileu a coincis cu jubileul mare de 110 ani de la sfințirea
Bisericii din sat Adormirea Maicii Domnului.
Conducătoarea Ansamblului „Mugurel”, dna
Natalia Balan, a relevat:

– „Mugurelul” este cartea de vizită a localității noastre, el îi poartă în lume faima.
„Mugurelul” întâmpină întotdeauna oaspeții
satului nostru. Lumea era dorită de o astfel
de sărbătoare și sala Casei de cultură a fost
arhiplină. În grupa mare a Ansamblului participă elevi din clasele superioare și studenți din
satul nostru, ba chiar și tineri. Tinerii noștri tot
pleacă la câștig peste hotare. Lucrează acolo trei luni și revin pentru o perioadă de timp
acasă și neapărat participă la activitatea Ansamblului „Mugurel”.
Ținem foarte mult la dansurile „Bătrâneasca” și „Ardeleanca”, pe care le-am însușit când
a fost creat ansamblul de la niște bătrânele
din sat. Ele nu mai sunt în viață, dar dansurile vechi „întineresc” pe scenă. Sunt păstrate
chiar și vechile strigături de la Pătrăuții de Jos.

Românii din localitatea Pătrăuții de Jos,
raionul Storojineţ, întotdeauna au căutat săși exprime starea sufletească prin cântec și
dans, prin crearea valorilor spirituale. Mărturie
este Ansamblul coregrafic popular „Mugurel”
(conducătoare Natalia Balan), care a împlinit
15 ani de activitate scenică. Dansatorii satului, care prin evoluarea lor dau un farmec deosebit sărbătorilor de la Pătrăuții de Jos, s-au
afirmat și la unele concursuri internaționale,
mai ales în România. E greu să menții marca unui colectiv popular în perioada migrației
tinerilor din sate, or, un ansamblu de dans se
bazează anume pe tineri.

Un nou bust al lui Ștefan cel Mare, instalat pe vechiul postament
lată pe vechiul postament în preajma
începutului noului an școlar și a fost
inaugurată imediat după careul solemn
din 2 septembrie.
În regiune avem trei busturi ale lui
Ștefan cel Mare, al treilea fiind la Oprișeni, ridicat din inițiativa și cu contribuția personală a gospodarului, fermierului local, Ilie Bezușco. De altfel, tot

Încă în primul an al activității sale,
cu trei decenii în urmă, Societatea „Mihai Eminescu” și-a notat în agendă un
vis măreț: ridicarea sub geana Codrilor
Cosminului a monumentului viteazului
domnitor Ștefan cel Mare. Ideea a fost
respinsă cu răceală de autorități, iar românii din ținut și acum o poartă în gând
și în suflet. O astfel de personalitate
istorică ca cea a „atletului lui Hristos”,
Ștefan cel Mare și Sfânt, în hrisoavele
căruia figurează o parte din străvechile localități din ținut, l-a inspirat mereu
pe regretatul sculptor Dumitru Gorșcovschi și el a realizat câteva variante
ale portretului sculptural al domnitorului moldovean. Astfel în zorii renașterii
noastre naționale au apărut două busturi ale lui Ștefan cel Mare – în curțile
școlilor din Voloca, raionul Hliboca, și
Ostrița, raionul Herța, deci, pe vetrele

unor vrednici români. Or, contribuția volocenilor și ostrițenilor la ridicarea spiritului nostru național este ponderabilă.
În anii de cotitură 90, anume la Ostrița a fost pus începutul cunoscutului cor
al Societății „Mihai Eminescu” – „Dragoș Vodă” – și tot ostrițenii, cu mare bucurie, l-au „primit” în satul lor pe Ștefan
cel Mare. Bustul lui a fost ridicat în fața
noii școli. Au trecut anii și deoarece autorul bustului s-a folosit de material nu
chiar atât de trainic, sculptura urma să
fie înlocuită. Dumitru Gorșcovschi nu
mai este în viață, dar în Boianul lui Neculce a apărut un sculptor tânăr și la fel
de talentat – Cristi Botă. El a răspuns
afirmativ la propunerea primarului Comunității Teritorial Unite Ostrița, Vasile
Țurcan, și a creat un nou bust al lui Ștefan cel Mare.
Noua operă sculpturală a fost insta-

lucrarea lui Cristi Botă a înlocuit bustul
din ghips, realizat de regretatul Dumitru Gorșcovschi. Și, totuși, chipul în
bronz al lui Ștefan cel Mare și Sfânt lângă Codrii Cosminului, unde el a repurtat una dintre cele mai strălucite victorii, apărând moșia țării, mai persistă în
imaginea multor români bucovineni…
Foto N. Hauca.

Pagină realizată de Vasile CARLAȘCIUC
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Citadelă a limbii materne

nceputul noului an școlar este o solemnitate pentru
întreaga țară, cuprinsă de reforma învățământului.
Vechiul clopoțel, care concurează cu telefoanele mobile, aparatele de fotografiat și cu camerele video, cu
sunetul lui argintiu, cu prelung ecou miraculos, continuă să aducă în sufletele elevilor mai mult farmec,
mai ales pentru cei din clasa întâi. Este simbolul începutului și pentru pedagogi. Profesorul de istorie de
la Școala medie nr.10 din Cernăuți, domnul Victor Caraștefan, cu un stagiu pedagogic solid, a mărturisit,
după încheierea careului solemn, că s-a prins cu gândul că așteaptă cu nerăbdare începutul noului an de
învățământ. „Probabil că e un sentiment firesc pentru
cel care se consacră totalmente muncii îndrăgite”,
constată domnul Victor.
În cel de-al 203-lea an al existenței sale, Școala medie nr. 10 de
la Roșa a adunat la careul solemn
179 de elevi, cu 25 mai mult decât
la 1 septembrie 2018. Este o realizare, ținând cont de faptul cât de
străduitor luptă școlile românești
din oraș pentru fiecare elev.
– În clasa întâi avem 27 de
elevi, accentuează directorul
acestei şcoli, domnul Alexandru
Rusnac. Sunt și copii din familii
ucrainene, care locuiesc în suburbie și au decis să-și dea odraslele
la școala românească. Însă eu, ori

de câte ori este ocazia, afirm că
școala de la Roșa a fost, este și
rămâne instituție de învățământ cu
limba română de predare. Copiii
ucraineni învață aici limba română, iar părinții lor sunt conștienți
de acest fapt. Din păcate, anul
acesta au părăsit școala patru
elevi – au plecat cu părinții peste
hotare. O fetiță, care acasă n-a
vorbit niciodată românește, în
decursul unui an de învățământ
la școala noastră a însușit bine
această limbă și ne-a spus că ar
fi frecventat cu drag școala, dar

a fost nevoită să plece împreună
cu părinții peste ocean.
– În clasa a zecea avem 13
elevi, continuă domnul director.
Toți absolvenții noștri din clasa a
noua au rămas să învețe în clasa
a zecea, la ei alăturându-se încă
trei absolvenți de la Școala nr.17
din Roșa Stâncă și unul de la

Școala ucraineană nr. 4. În clasa a unsprezecea sunt 14 elevi.
Toate clasele sunt completate.
În numele părinților elevilor
din clasa întâi a vorbit domnul Arcadie Moisei, Învățător emerit din
Ucraina, care și-a adus la școală
nepoțica Sofia:
– Școala medie nr.10 de la

Roșa se numără pentru cele mai
bune instituții de învățământ cu
limba română de predare din regiune. Aici se face carte la modul cel
mai serios și absolvenții ei se încadrează cu succes în viața societății. Așa că învățământul în limba
maternă trebuie susținut.
Un gest frumos de susținere
a demonstrat și de data aceasta
domnul Mihai Grosu, cunoscut om
de afaceri, șef-redactor al ziarului
„Libertatea Cuvântului”. El le-a dorit micuților din clasa întâi succese
la învățătură și a înmânat fiecăruia
câte un cadou din partea sa.
– M-am împrietenit cu această
școală când, cu mai mulți ani în
urmă, am fost ales deputat în Consiliul Orășenesc Cernăuți. Acum
nu mai sunt deputat, dar nu uit și
nu voi uita drumul spre această
școală, unde pe timpuri a învățat
tatăl meu, a declarat domnul Mihai
Grosu.
Sala, pregătită pentru elevii
clasei întâi, era arhiplină. Părinții și buneii au venit să asiste la
momentul mult așteptat când învățătoarea Iana Ostafi i-a așezat
pe micuți în bănci. După aceste
festivități elevii din clasa întâi
vor pune pe bancă și vor deschide Abecedarul cu literele limbii
române.

Sărbătoarea limbii române la Molnița cu o donație enormă de carte

La Biblioteca „Ion Chilaru” de la Molnița,
în fiecare an are loc sărbătoarea limbii române. De data aceasta ea s-a desfășurat joi, 29
august, șefa bibliotecii, Ludmila Alazaroaie,
introducând în program două momente deosebite și emoționante. Au fost omagiați doi fii
ai Molniței – poetul Simion Gociu și directorul
Institutului de Cercetări Istorice și Culturale din
Cernăuți, fost arhivist, Petru Grior. În preajma
zilei sale de naștere, 1 septembrie, domnul
Simion Gociu a donat bibliotecii din satul său
natal 1.851 de cărți în limba română. Adică mai

întreaga sa bibliotecă personală. E un gest de
noblețe și grijă față de limba maternă, care
este păstrată la Molnița deopotrivă cu cântecul
și tradiția străbună, despre care au vorbit părintele paroh Mihail Marașciuc și profesoara de
limba şi literatura română, Natalia Suveică. Iar
un grup de elevi de la școala din sat au prezentat poezii și cântece despre graiul mamei. La ei
s-a alăturat și interpretul de muzică populară
Constantin Vizitiu, care mai este și un meșter
iscusit.
Vara aceasta domnul Petru Grior a rotunjit

onorabila vârstă de 70 de ani și consătenii
săi au hotărât să-l omagieze în cadrul unei
asemenea sărbători. Domnul Petru a venit
și el cu o donație de carte pentru bibliotecă.
A prezentat volumele „Cartea durerii”, unul
dintre care fiind consacrat martirilor (persoanelor deportate din Molnița de către regimul totalitar stalinist). Petru Grior, de asemenea, scrie poezii, chiar fiind menționat cu
un premiu în România, primit anul acesta.
E o coincidență fericită: și Simion Gociu,
și Petru Grior au câte o poezie dedicată satului natal, chiar cu același titlu – „Molnița”,
poezii care au răsunat în cadrul festivității.
La Molnița limba română e la ea acasă,

or, această localitate, mai veche decât Cernăuțiul, a fost menționată într-un hrisov al
domnitorului Moldovei, Alexandru cel Bun,
în 1400. La anul viitor această vatră străveche de vrednici români își va marca aniversarea a 620-a de la prima înregistrare în
Cartea istoriei a unui neam creștin, evlavios
și pașnic. Acest lucru a fost menționat și de
ministrul consilier, reprezentantul Consulatului General al României la Cernăuți, Edmond Neagoe, prezent la sărbătoarea de
suflet a molnicenilor.
Pagină realizată
de Vasile CARLAȘCIUC
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O nouă înfrângere! FC Bucovina rămâne pe
ultimul loc în clasamentul Ligii a II-a

Au fost disputate partidele
din cadrul etapei a VI-a a Campionatului Ucrainei la fotbal Liga
a II-a. FC Bucovina a dispus pe
teren propriu de FC Polissia (Jytomyr). Meciul s-a încheiat cu
victoria oaspeților cu scorul de
0:2. „Este un rezultat negativ.
Am depus eforturi, însă nu avem
jucători pe banca de rezervă...
Avem ghinion. Au fost momen-

LC

te de gol pentru echipa noastră,
dar, din păcate, nu le-am realizat. Felicit adversarii cu această
victorie. Noi suntem pe calea
cea bună și vom lupta pentru a
readuce suporterii în tribune”, a
declarat după meci antrenorul
FC Bucovina, Stepan Makoviiciuk. La etapa actuală, FC Bucovina continuă să rămână pe
ultimul loc (11) în clasamentul

Box: Vasyl Lomacenko, noul
campion la categoria ușoară
Pugilistul ucrainean, Vasyl
Lomacenko, a câştigat titlul
mondial la categoria uşoară
(versiunea WBC), impunându-se la puncte, după 12 reprize, în faţa britanicului Luke
Campbell, la O2 Arena din Londra. Lomacenko, în vârstă de 31
de ani, are în palmares 14 victorii, dintre care 10 prin KO, şi o
înfrângere. El deţine deja titlurile
WBA şi WBO la aceeaşi categorie şi îi mai lipseşte doar centura
IBF pentru a reunifica titlurile la
categoria uşoară. „Desigur că

sunt fericit. Vreau să le mulţumesc tuturor celor care au venit
să urmărească această luptă
frumoasă şi sunt foarte fericit
că am câştigat titlul”, a declarat
Lomacenko, pentru Sky Sports,
în urma luptei. Campbell a vorbit şi el despre lupta pe care a
pierdut-o: „Vasyl este un luptător
special. M-am antrenat ca să
câştig, însă este greu să te lupţi
cu cineva care se adaptează
atât de bine. Cu sprijinul pe care
l-am simţit aici, pot obţine orice.
Timpul meu va veni”.

Ligii a II-a. Lider rămâne Nyva T
cu 13 puncte acumulate, urmată
de Polissia tot cu 13 puncte, și
Kaluș cu 11 puncte. De menționat că zilele trecute, echipa
cernăuțeană a fost părăsită de
trei jucători: Oleksandr Viksyci,
Valentyn Rudyci și Vladislav
Jenylenko. În același timp, FC
Bucovina a achiziţionat un nou
jucător – Bogdan Ivancenko.

Tragerea la sorți a grupelor Europa League.
Dinamo Kiev și Oleksandria
și-au aflat adversarele
Dinamo Kiev și-a aflat adversarele din grupele Europa League,
după tragerea la sorți care a avut loc la Monaco. Formația antrenată
de Oleksii Myhailycenko face parte din Grupa B și va da piept cu
Copenhaga, Malmo și Lugano. De asemenea, Oleksandria în grupa I
va avea ca adversare Wolfsburg, St. Etienne și Gent.
De menționat că prima etapă va avea loc pe 19 septembrie, a
doua pe 3 octombrie, a treia pe 24 octombrie, iar pe 7 noiembrie,
28 noiembrie și 12 decembrie se vor disputa retururile. Se califică
primele două clasate din fiecare grupă. Finala va avea loc la Gdansk
pe 27 mai 2020.
Iată grupele complete:
Grupa A: Sevilla, APOEL, Qarabag, Dudelange
Grupa B: Dinamo Kiev, FC Copenhaga, Malmo, Lugano
Grupa C: FC Basel, Krasnodar, Getafe, Trabzonspor
Grupa D: Sporting Lisabona, PSV, Rosenborg, LASK
Grupa E: Lazio, Celtic Glasgow, Rennes, CFR Cluj
Grupa F: Arsenal, Eintracht, Standard Liege, Vitoria Guimaraes
Grupa G: Porto, Young Boys, Feyenoord, Glasgow Rangers
Grupa H: ȚSKA Moscova, Ludogoreț, Espanyol, Ferencvaros
Gurpa I: Wolfsburg, Gent, Saint-Etiene, Olexandryia
Grupa J: Roma, Borussia Monchengladbach, Istanbul Basakeșir, Wolfsberg

Superliga regiunii
Cernăuți la fotbal

Campionatul regiunii
Cernăuți la fotbal

Etapa a XII-a. Rezultate
Liga I
FC Ceahor – FC Fazenda – 3:2
FC Volcineții Vechi – FC Dovbuș – 3:2
FC TOMstudio – FC Toporăuți – 6:0
FC Molodia – FC Tereblecea – 2:3
FC Stănești – FC Hliboca – 0:1
Liga a II-a
FC Ciudei – FC Maghistral (meci amânat)
FC Hliboca (2) – FC Camenca – 1:3
FC Energhia – FC Tisăuți – 3:2
FC Porubne – FC Cerepcăuți – 2:3
FC Corovia – FC Lucovița – 3:1.

Etapa a XI-a. Rezultate

FC Nepolocăuți – FC Șkval – 3:0
FC Dnister – FC Universytet – 3:0
FC Noua Suliță (2017) – FC Stăneștii de Jos – 0:0
FC Spicul de Aur – FC Mahala – 1:1
FC Voloca – FC RA-DENT – 5:1.

Lider în clasamentul turneului rămâne
FC Voloca cu 26 de puncte la activ. Pe locul doi se situează FC Nepolocăuți cu 25 de
puncte, iar pe locul trei – FC Șkval, tot cu 25
de puncte.
În etapa a XII-a a Superligii regiunii Cernăuți la fotbal sunt programate următoarele
partide: FC Universytet – FC Nepolocăuți;
FC RA-DENT – FC Spicul de Aur; FC Șkval
– FC Voloca; FC Mahala – FC Noua Suliță;
FC Stăneștii de Jos – FC Dnister.

Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN
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De la lume adunate

Inimă de mamă, inimă de tată...

O

amenii bătrâni spun că totul pe lumea
asta vine la timpul său. Cei înaintați în
vârstă mai zic, și au perfectă dreptate când
o spun, că omul nu trebuie să zăbovească cu
nici un lucru în viață. La timpul potrivit trebuie să sădească un copac, să sape o fântână, să-și aleagă cea de-a doua jumătate cu
care să aducă pe lume acele ființe plăpânde
ce-i vor continua rostul pe acest pământ.

Titișor, așa îl dezmierda cu drag
întregul sat pe eroul acestei povestiri. Era un copil ascultător și săritor la
nevoie. Părinții i-au dat și o educație
aleasă. Mereu l-au învățat să nu treacă indiferent pe lângă necazul altora și,
dacă poate, să le vină în ajutor. Și nu
au tras niciodată rușine din cauza lui.
Dimpotrivă, vecinii nu întârziau să-l laude că iată a ajutat-o pe mătușa Aglaia să ducă o geantă de la magazin,
i-a dus în casă două găleți cu apă lui
badea Bujor din vale sau a condus-o

până acasă pe Antonica, o fetiță din
celălalt capăt al satului când aceasta
plângea speriată de niște câini.
Anii au trecut unul după altul și iată
se vede Costică mare și pus în fața alegerii, pe care o fac toți băieții la această vârstă. De la tatăl său, căruia îi seamănă leit la caracter și la înfățișare, a
deprins meseria de a conduce mașina
(acesta dăruise mai bine de 20 de ani
meseriei de șofer în colhoz). După ce
s-a văzut cu permisul de conducere în
mână, s-a angajat și el șofer în gospodăria agricolă din localitate, dar visul
lui era să devină șofer de autobuz. De
doi ani de șoferie avea nevoie – așa
i s-a spus la Direcția transportului de
pasageri din Cernăuți. În această perioadă și-a asigurat și categoria necesară pentru a conduce un autobuz. În
colectivul de la parcul de autobuze din
Cernăuți s-a încadrat destul de rapid.
A avut norocul să fie instruit primele
luni de un vechi prieten de-al tatei.
Așa s-a pomenit Costică „în orașul cel
mare” cu larmă multă și insuportabilă,
după cum spunea bunica și de care a
dorit să-l ferească întotdeauna. Nu se
simțea nicicând obosit, deși se întorcea de la muncă seara târziu. Peste
câțiva ani a fost ajutat de șeful coloanei auto să-și asigure un apartament
în oraș. Au fost și timpuri de aur când
statul mai avea grijă de omul de rând.
Acolo, la întreprinderea auto din oraș,
a întâlnit-o pe Nătălița, cu care s-a împrietenit destul de rapid ca peste ceva
timp cei doi să simtă că nu pot trăi unul
fără celălalt. Fata a fost primită cu mult
drag în familia lui Costică.
– Slavă Domnului că nu vei fi singur de azi înainte, i s-a adresat mama
bucuroasă feciorului atunci când aces-

ta le-a prezentat-o părinților pe prietena sa.
Și într-adevăr nu au regretat. Ce-i
trebuie unui bărbat atunci când vine
acasă și găsește ordine în casă, mâncarea pusă pe masă și zâmbetul ființei
dragi?
În toamna acelui an au jucat și o
nuntă frumoasă și au pornit cu dreptul în viață. Tinerii se completau unul
pe altul în toate. Când unul dintre ei
ajungea mai repede acasă, celălalt găsea mâncarea caldă și celelalte treburi

puse la punct. Trecură trei ani de la
nuntă, dar barza nu le aducea nimic,
fapt care o îngrijora pe tânăra soție. Și
tinerii soți au început a frecventa clinicile și medicii de specialitate. Dar, fără
rezultat. Cineva din bătrâni i-a sfătuit
să meargă și pe la babe, căci „astea
știu mai multe decât doctorii și neapărat o vor ajuta”. Nătălița era dispusă să
mai încerce și acest lucru, însă Costică s-a opus din capul locului. Era crescut într-o familie cu credință în Dumnezeu și în toate lucrurile de acest fel
nu credea.
– Va avea grijă Domnul de noi, își
liniștea el soția. Vei vedea că ne va dărui copii neapărat.
Zilele se perindau una după alta ca
o grea și apăsătoare așteptare pentru cei doi. Într-o seară geroasă de
ianuarie, în toiul sărbătorilor de iarnă,
Costică se întorcea mai devreme de la
serviciu ca de obicei și a intrat într-un
magazin să mai facă rost de ceva pentru pus la frigider. Îndreptându-se spre
ieșire, privirile i s-au oprit asupra unei
fetițe, care pășea scâncind în urma
mamei sale. Aceasta părea indispusă
complet. Striga la copil fără să aibă
habar de privirile celor din jur.
– Vreau să mănânc, i-a spus copilul printre lacrimi, uitându-se la copiii
ce pășeau fericiți alături de părinți cu
toate bunătățile dorite în sacoșă.
Era clar că acest copil nu-și arăta
capriciile, ci vroia într-adevăr să-și aline foamea. Mamă-sa, însă, de parcă
nici n-o auzea. A strigat la fetiță cu o
voce tare și a dispărut printre cumpărătorii rămași cu gurile căscate. Copilul s-a retras cuminte și smerit într-un
ungher și s-a pus pe așteptat. Văzând
că mamă-sa nu mai vine, a început să

plângă. „Acesta este darul pe care-l
aștepți” – i-a spus o voce lăuntrică lui
Costică. Mai întâi nu i-a ajuns curajul
să se apropie. I se părea că toți cei din
jur abia îl așteaptă să facă acest pas
pentru a-l certa. În cele din urmă s-a
apropiat de biata fetiță. Spre marea-i
mirare, Mariana (așa o chema pe fetiţă) s-a dovedit a fi destul de comunicabilă. I-a povestit noului ei cunoscut
că are șapte ani, dar încă nu umblă
la școală, deoarece mama nu are
timp s-o ducă pentru că lucrează din
zori până-n noapte. Costică a luat-o
de mână și a îndemnat-o să-și aleagă tot ceea ce-i place. Au mai făcut o
încercare s-o găsească pe mama, dar
fără nici un rezultat. De la un agent de
pază a aflat apoi că mamă-sa nu va
mai reveni. Doar cu jumătate de oră
în urmă strigase în gura mare la copil
că i-a stricat viața și i-a distrus toată
cariera. Costică înțelegea mult prea
bine că face, poate, un pas negândit,
dar a riscat. A mai cumpărat cele necesare și s-au îndreptat împreună spre
blocul în care locuia. Când i-a deschis
ușa apartamentului, Nătălița a încremenit. A înțeles din
start ce se întâmplă și
nu a mai scos o vorbă în plus. Costică îi
răspundea cuminte la
toate întrebările. Din
când în când își aducea aminte de mama.
În ochii acestui copil
puteau fi citite deopotrivă deznădejdea și
speranța. Nătălița a
îndemnat-o să meargă la culcare într-un
dormitor spațios și i-a
promis că dimineață
vor încerca s-o găsească pe mama.
– Nu te supăra,
draga mea, i-a spus
într-un târziu Costică.
Ceva din interior îmi
spune că acest copil
ne-a fost trimis nouă
de Bunul Dumnezeu.
A doua zi, fiind
ajutați de niște prieteni din organele
de drept, soții au
demarat căutările mamei biologice a fetiţei. Peste vreo două săptămâni organele de drept i-au dat de
urme. Fugise împreună cu un amant
în Cehia și nici gând nu avea să se
întoarcă. Au fost demarate acțiuni
judiciare pentru ca femeia să fie privată de drepturile părintești. Natalia
și Costică au bătut pragurile multor
instanțe pentru a stabili tutelă asupra
Marianei. Însă, legea spunea altfel.
Copilul a fost dus la o școală-internat
din oraș până la elucidarea tuturor
procedurilor. În toată această perioadă viitorii părinți veneau în fiecare
zi în vizită cu cadouri la fetiță și la
alți copilași. După vreo jumătate de
an de procese și bătălii birocratice,
Natalia și Constantin au reușit s-o înfieze pe Mariana. Această faptă le-a
fost răsplătită din plin. Fetiţa nu s-a
opus defel atunci, când în dimineața zilei Sfântului Nicolae, s-a ales
cu o familie întregită. Peste doi ani
Dumnezeu le-a dăruit un fecior. În
prezent această familie frumoasă
se bucură din plin de viață. Natalia
și Constantin nu au regretat niciodată. Ambii sunt conștienți de faptul că
nu-și trăiesc în zadar viața. Lumea
aceasta este foarte cruntă, dar fiecare dintre noi o poate face mai bună
prin faptele sale bune, sunt convinși
Natalia și Constantin, mai ales atunci
când este vorba de asemenea ființe
ce sunt trimise într-adevăr de Dumnezeu la momentul potrivit. În fiecare
seară când mama și tata se întorc istoviți de la muncă găsesc în căsuța
lor o adevărată sărbătoare. Iată adevărata fericire, își spun de fiecare
dată soții.
Dumitru VERBIȚCHI

Medicul-stomatolog se plimbă prin cabinet nervos, se scarpină ba la ceafă, ba la bărbie. Asistenta:
- O fi un caz complicat, probabil, vă văd cam
indispus.
- Foarte complicat, pacientul are bani că ne
poate acoperi din tălpi până la tâmple pe noi amândoi, iar dinții lui sunt absolut sănătoși.
 



Calul se plânge unei vaci:
- Nu mai știu ce vrea stăpânul ăsta al nostru. Mă
înhamă la plug – trebuie să ar de dimineață până-n
seară, mă înhamă la căruță – trebuie să car fân.
Vaca îl sfătuiește:
- Scrie și tu o plângere la asociația pentru protecția animalelor.
- Doamne ferește, intervine calul. Mai află fermierul că știu să scriu, te pomenești că mă obligă
să-i fiu și contabil.
 



Discută două doamne de una de alta până când
ajung la lucrurile mai intime. Una întreabă:
- Ție ți-o găsit bărbatul punctul G? V-ați căsătorit de ceva timp doar.
- Da de unde, dragă să mi-l găsească? Știi doar
că nu știe nici măcar să citească.
 



Feciorul de cinci anișori îl întreabă pe tatăl său:
- Tată, de ce bomboanele din ciocolată sunt învelite în staniol?
Tata:
- Pentru ca toată casa să poată auzi cum ține
mamă-ta dieta.
  
Se întâlnesc Gheorghe și Ion, doi vecini. Gheorghe îi spune lui Ion:
- Măi prietene, am două vești pentru tine – una
bună și una nu prea. Cum să ți le spun ca să nu te
obijduiești?
- Mai bine combină-le, zice Ion.
Gheorghe:
- Nevastă-ta ne înșeală.
 



Pleacă un bărbat la vânătoare şi la întoarcere îi
aduce soției doi iepuri gata jumuliţi:
- Ce-i, dragă, cu iepurii ăştia? N-au avut piele?
– întreabă soția curioasă.
- Ba au avut, dar când i-am împuşcat făceau
amor şi nu au mai avut timp să se îmbrace.
 



Un bărbat își suspecta nevasta că-l înșeală cu
medicul din sat. Așa că îl convinge pe cel mai dur
consătean să meargă la casa medicului, să-l prindă
în flagrant și să-i dea o mamă de bătaie. Ajung ei,
intră bărbatul cel dur, găsește o femeie cu medicul
și începe să-i desfigureze pe ambii.
- Hei, omule, oprește-te, asta nu-i nevasta mea!
- zice cel mai pirpiriu.
- În schimb e a mea! - zice bărbatul dur cu năduf.
 



La un proces de judecată:
- Vreau să divorțez, domnule avocat.
- Și care e motivul, doamnă?
- Nu mi-a fost credincios.
- Adică?
- Adică mi-am dat seama că nu e tatăl copilului meu.
 



La restaurant:
- Ospătar, opreşte ventilatorul acela! M-a cam
luat cu rece.
- Fiţi fără grijă, domnule, imediat o să va aduc
notă de plată şi o să vă ia căldurile.
 



O tânără prinde buchetul de flori la nunta colegei. Se îndreaptă bucuroasă spre prietenul ei:
- Ştii ce înseamnă asta?
- Da. Câteva zile nu-ţi mai cumpăr flori.
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Vinetele – aliment cu beneficii nebănuite

V

inetele sunt o sursă bogată
de antioxidanţi, fibre, vitamine şi minerale esenţiale pentru organism.
Ce trebuie să știm despre
uimitoarele vinete?

Foarte important este modul în care sunt consumate. Toate aceste beneficii sunt obținute, dacă vinetele
sunt coapte și amestecate doar cu puțin ulei de măsline sau pastă de susan. Vinetele cu maioneză nu intră

în această ecuație. Și la fel, mâncarea tip ghiveci de
legume, în care vinetele sunt tăiate bucățele este și ea
o alegere recomandată. Nu consumați alimentul prăjit,
dacă vreți să beneficiați de proprietățile benefice.
Vinetele oferă o serie de fitonutrienţi cu proprietăţi
antioxidante şi antitumorale, iar în ceea ce priveşte
aceşti nutrienţi specificăm: compuşi fenolici şi antocianine. De asemenea, vinetele conţin fibre insolubile şi
sunt o sursă excelentă de mangan şi molibden. O altă
calitate a lor este faptul că sunt extrem de slab calorice. Pentru cei care doresc să ţină cure de slăbire pot
să introducă în dietă vinetele.
În ceea ce priveşte valoarea lor nutritivă, o porţie de
vinete crude (80 g) conţin: fibre– 11%; mangan – 10%;
molibden– 5,5%; potasiu – 5,4%; acid folic – 4,5%; vitamina K – 3,6%; cupru– 3,5%; vitamina B6 – 3,5%;
triptofan– 3,1%; vitamina C – 2,7%; magneziu – 2,9%;
vitamina B3 – 2,6%; calorii – 2%; proteine – 2%.
Acidul fenolic din vinete protejează celulele de stresul oxidativ. De asemenea, acidul fenolic conţinut de
vinete este un antibiotic natural, dar şi antifungic!
În vinete se găsește unul dintre cei mai puternici
antioxidanţi dintre compuşii fenolici. Acesta previne
mutaţiile genetice şi, prin urmare, previne apariţia şi
dezvoltarea cancerului. De asemenea, acidul clorogenic este antiviral şi scade nivelul de colesterol „rău”
(LDL).
Conţinutul crescut de fibre din vinete protejează
tractul digestiv, împiedicând astfel apariţia cancerului
de colon. Vinetele sunt recomandate şi în dieta de slăbit, deoarece sunt sărace în calorii. De exemplu, o sin-

gură vânătă conţine 35 de calorii. Nu conţine grăsimi,
dar au în schimb un conţinut mare de fibre.
Timp de câteva secole, vinetele au fost folosite
pentru a controla diabetul. Cercetările recente i-au validat acest rol datorită cantităţii mari de fibre care ajută
la metabolizarea într-un anumit ritm, unul benefic, al
hidraţilor de carbon (carbohidraţilor).
Vinetele au grijă de inima noastră. Cercetările arată
că pot reduce nivelul de colesterol „rău”.
Datorită conţinutului de vitamina K şi a bioflavonoidelor, care întăresc vasele de sânge, un consum regulat de vinete poate regla vâscozitatea sângelui, în
sensul că poate reduce mult riscul de apariţie a cheagurilor de sânge şi deci riscul de infarct şi accidente
vasculare cerebrale.

Cel mai bun remediu
împotriva durerilor
de articulații.
Poate fi preparat cu doar
două ingrediente ieftine

Acest remediu natural vă va ajuta să
scăpați de durerile articulare nu doar pentru
un moment, ci pentru mai mult timp.
Potrivit HealthyFoodHouse.com, nu trebuie decât să preparați o mixtură din ulei
vegetal nerafinat și sare, cu care vă veți
masa zonele afectate.

Ingrediente:

* 10 linguri de sare
* 20 linguri de ulei (de măsline sau de
floarea-soarelui)

Preparare:

* Se amestecă uleiul și sarea într-un recipient de sticlă, se închide și se lasă pentru
câteva zile.

Aplicare:

Trebuie să masați zonele dureroase în
fiecare dimineață. Începeți cu 2-3 minute
progresiv și creșteți durata în fiecare zi,

cu alte 2-3 minute, astfel încât să ajungeți
la 20 de minute. La sfârșitul procedurii,
ştergeți zona cu un prosop umezit cu apă
caldă.
Uneori, lichidul poate provoca mici iritații ale pielii. Pentru a evita aceste efecte,
aplicați pe zona masată puțină pudră pentru
bebeluși.
Se recomandă să repetați procedura
timp de 10 zile. Tratamentul va stimula circulația sanguină și regenerarea țesutului
osos și cartilaginos. În afară de eventualele
iritații, nu vă veți confrunta cu niciun alt efect
advers.
Fanii medicinii alopate susțin că acest
tratament îmbunătățește vederea și ține la
distanţă migrenele, datorită faptului că în
timpul procedurii sunt eliminate toxinele din
organism.

Cimbrul – planta cu proprietăți vindecătoare

E

*
*
*
*

xistă un condiment care este de-a dreptul
miraculos. Pe lângă gustul fabulos pe care îl
dă bucatelor și salatelor, atunci când este folosit
proaspăt sau uscat, cimbrul vine cu o sumedenie de proprietăți vindecătoare. Aceste calități
incontestabile ale cimbrului l-au făcut vedetă în
farmacia naturistă. Acum există antibiotice naturale pe bază de ulei de cimbru.
Această plantă miraculoasă este folosită în tratamentul sclerozei multiple, a
lupusului, a artritei reumatoide și a fibromialgiei.
Consumul regulat de
cimbru va accelera procesele de vindecare în organism, iar efectele sale
curative vor fi vizibile în
câteva zile.
Preparați un decoct
din cimbru, pentru a vă
bucura de proprietățile
sale uluitoare!

algia

Tratează oboseala cronică
Tratează astmul
Vindecă durerile de gât, laringita
Alungă amețelile, lupusul și fibromi-

* Vă scapă de artrita reumatoidă, de
scleroza multiplă și ameliorează simptomele tiroidei Hashimoto.
Specialiștii în medicina naturistă folosesc cimbrul și uleiul de cimbru pentru toate
aceste afecțiuni.
E nevoie de:
* O mână de cimbru (proaspăt sau us-

cat)

* O ceașcă cu apă fierbinte
* Miere (la dorinţă).

Spălați cimbrul, dacă e proaspăt, și așezați-l într-un castron. Fierbeți apa și când
clocotește, turnați-o peste cimbru. Lăsați
câteva minute să se infuzeze, după care
strecurați. Puteți adăuga miere, dacă doriți
să aibă un gust dulce.

Care sunt beneficiile acestei
plante:
* Reglează tensiunea arterială
* Vindecă tusea persistentă și bronșita
* Ajută la formarea globulelor roșii

(Leacuri şi terapii)
Rubrică susţinută de
Valeria ŞTEFUREAC
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Spiritualitate

Din îndemnul inimii
și datoriei creștine

Î

n satul Băhrinești au fost renovate mormintele membrilor renumitei familii bucovinene Mandicevschi.

LC
DRAGI COMPATRIOŢI!

Societatea pentru
Cultura
și Literatura
Română
în Bucovina
„Mihai Eminescu”
din regiunea Cernăuţi
Vă invită la cea de a XXX-a ediţie a Sărbătorii Naţionale
„LIMBA NOASTRĂ CEA
ROMÂNĂ”
duminică, 8 septembrie 2019

În cimitirul din satul Băhrinești, raionul
Hliboca, recent au fost renovate mormintele
membrilor renumitei familii bucovinene Mandicevschi, fiind vorba de preotul Ioan Mandicevschi și rudele lui.
Ioan Mandicevschi a fost strămoș al renumitei pleiade de compozitori și profesori
români din Bucovina, printre care Constantin
Mandicevschi, autorul imnului Bucovinei „Cântă cucu-n Bucovina”, și compozitorul cu renume mondial, Eusebiu Mandicevschi.

Renovarea mormintelor a fost realizată de
Societatea Bibliotecarilor Bucovineni, de familia Acatrini și de încă două familii de creștini-ortodocși din România.
Satul Băhrinești merită să fie vizitat de turiști români de pretutindeni pentru că păstrează memoria istorică a marilor reprezentanți ai
neamului românesc, inclusiv ai celor din celebra familie Mandicevschi.
Familia Mandicenschi deține un loc deosebit în istoria culturală a Bucovinei și Cernăuțiului, numit „Viena Estului” sau „Ierusalimul de
lângă Prut”. Referitor la originea familiei Mandicevschi astăzi se duc foarte multe discuţii,
îndeosebi despre apartenența etnică, despre
locul de unde au venit și unde s-au născut strămoșii acestei familii. Majoritatea cercetătorilor
ucraineni, dar și Ilie Dugan în Albumul mare al
Societăților Academice „Arboroasa” și „Junimea” din Cernăuți afirmă că această familie ar
fi venit din Galiția și este de credință greco-catolică sau chiar de la Kiev, ca „o veche familie
ortodoxă slavă de preoți”. Ce-i drept, aceste
afirmații nu se bazează pe documente de arhivă sau, cel puțin, pe izvoare bibliografice.
În lumina documentelor descoperite în ultima
vreme, suntem tentați să susținem că aceste
afirmații sunt greșite și nu corespund adevărului. Despre originea lui Vasile Mandicevschi,
tatăl renumiților compozitori Eusebie, Gheor-

ghe și Constantin Mandicevschi, s-a discutat
mult. Cine era şi unde s-a născut? Unii sunt
de părere că el a fost un preot uniat din Galiția, însă documente care să confirme această
declarație nu există. E cunoscut faptul că Vasile Mandicevschi s-a născut în 1824 în satul
Băhrineşti, județul Rădăuți, și a murit la 7 noiembrie 1896, la Cernăuți.
A urmat studiile teologice la Cernăuți, unde
a învățat să cânte la flaut. După absolvirea
Institutului Teologic, între anii 1847-1850, a
fost hirotonit preot, apoi, în anul
1880, a fost numit exarh. Vasile
Mandicevschi s-a căsătorit cu
Veronica Popovici (Baloşescu),
descendentă dintr-o veche familie de boieri din Moldova. Veronica Popovici (1834 -1881), fiica
lui Constantin Popovici, profesor
la Institutul Teologic din Cernăuți, era o mare amatoare de muzică şi o bună pianistă. Ea a fost
sora renumitului savant, Eusebie Popovici, profesor universitar
la Institutul Teologic din Cernăuți
(a predat istoria bisericească) și
a venerabilului arhimandrit Clement Constantin Popovici, care
de asemenea a fost profesor
universitar. Vasile și Veronica au
avut opt copii: Aurora, Virginia, Maria, Ecaterina, Eusebie, Constantin, Erast și Gheorghe.
Din actele de naștere, care se păstrează la
Arhiva de Stat din Cernăuți, aflăm că Aurora,
Virginia, Maria, Ecaterina, Constantin și Erast
s-au născut în satul Băhrinești, iar Eusebie – la
Cernăuți și nu la Molodia, cum spun unii cercetători, fiind botezat la vechea Biserică Sfântul Nicolae din Cernăuți, doar Gheorghe s-a
născut în satul Molodia. Vasile Mandicevschi
a fost paroh mai întâi în satul Băhrinești, un sat
ortodox cu o vechime de aproape 600 de ani,
apoi în alte sate românești cu populație ortodoxă, cum ar fi Molodia și Voloca pe Derelui.
Tot în satul Băhrinești, în vechiul cimitir, este
înmormântat bunicul renumiților compozitori,
preotul Ioan Mandicevschi (1779-1853), tatăl lui Vasile. Din fondurile Arhivei de Stat din
Cernăuți aflăm că Ioan s-a născut și a murit în
satul Băhrineşti.
Astăzi este greu de spus când s-a născut părintele Ioan. Despre data morții avem
înscrisul din Cartea de înregistrare a decedaților din satul Băhrineşti din anii 18431890 unde la pagina 96, la numărul 57, este
înregistrat că parohul Iwan Mandicevschi a
murit la 18 iunie 1853 și a fost înmormântat
la 20 iunie la vârsta de 72 de ani. În cimitirul
vechi din satul Băhrineşti, unde este înmormântat părintele, pe cruce este scris în limba

română (cu caractere chirilice) că parohul
Ioan Mandicevschi a trecut la cele veşnice
la vârsta de 75 de ani. Despre Ioan Mandicevschi găsim informații și în volumul Documente bucovinene, alcătuit de Teodor Balan,
unde în documentul Băhrinești din 5 februarie 1814 sunt numiți unii proprietari ai satului:
„Antohi Stroici lasă copiilor săi Gheorghe,
Manolachi, Petrachi, Mihalachi și Niculai
moșia sa Băhrinești”. Documentul se încheie
cu următoarea afirmație: „La această dată
m-am întâmplat și eu Iohan Mandetschewski
pastor local”. Informații foarte prețioase despre alți membri ai renumitei familii: Vasile,
Constantin, Erast, Ecaterina, Maria, Aurora
și Virginia, găsim în fondurile Arhivei din Cernăuți, îndeosebi în cele care relatează istoria
bisericii din satul Băhrinești. În revista bilingvă a Mitropoliei Bucovinei „Candela” din
anul 1896 (p. 512-513), la rubrica „Cronică”,
aflăm că Vasile Mandicevschi a oficiat serviciul divin în satele Băhrineşti şi Molodia timp
de 46 de ani.
În anul 1873, arhiepiscopul Teofil Bendella l-a distins cu Brâul Roşu, iar în anul 1880,
arhiepiscopul Silivestru Morariu Andrievici i-a
acordat titlul de exarh. Peste puțin timp, Vasile
Mandicevschi a fost ales egumen la Mănăstirea Putna, dar moare în 1896 şi nu a reușit să
intre în această misiune.
Multe materiale despre familia Mandicevschi găsim în revistele şi ziarele românești
din Cernăuți, apărute atât în perioada austriacă, cât și în cea românească, cum ar fi „Junimea Literară”, „Apărarea Națională”, „Gazeta
Bucovinei”, „Candela”, „Făt-Frumos”, „Glasul
Bucovinei” și altele. Date importante sunt consemnate și în unele publicații de limba germană și ucraineană. Din aceste publicații putem
reconstitui adevărul istoric și recrea biografia
reală a familiei Mandicevschi. În cimitirul ortodox din Cernăuți sunt înmormântați mai mulți
membri ai acestei familii, pe mormintele cărora
inscripțiile funerare sunt făcute de asemenea
în limba română.
La Băhrinești, lângă mormântul lui Ioan
Mandicevschi, se mai păstrează o cruce veche cu inscripția: „Această sfântă cruce s-au
făcut și s-au așezat aice prin osârdie și cheltuiala Sf. Sale p. Ioan Mandicevschi paroh din
Băhrinești, care este pomenire a tot neamul”.
Este încă o demonstrare a faptului că familia
Mandicevschi își are originile în satul Băhrinești din Bucovina. Considerăm că prezentarea fotocopiilor din documentele din Arhiva de
Stat din Cernăuți, precum și din presa vremii,
demonstrează veridicitatea datelor expuse în
acest articol.

Vladimir ACATRINI

Din program:
11.00 – depuneri de flori la
monumentul Luceafărului din
centrul oraşului Cernăuţi;
12.00
– ședință solemnă
consacrată jubileului de 30 de
ani de la reînființarea Societății, întâlniri cu scriitori şi oameni
de cultură, expoziţii de carte,
apărută în perioada septembrie
2018 – septembrie 2019; momente literar-artistice cu participarea artiştilor amatori şi profesionişti din regiunea Cernăuţi,
România şi Republica Moldova
– Sala de Marmură a Universității Naționale „Iu.
Fedkovyci”.

Vă aşteptăm cu drag!

LC

Felicitări!

La 4 septembrie și-a marcat
ziua de naștere
harnicul gospodar din Oprișeni,
raionul Hliboca,
domnul
Ilie
BEZUȘCO.
El este fermier și bun român.
Poartă grijă nu numai câmpurilor, ci și
sufletului. Este unicul român din regiune care a ridicat pe mijloacele proprii
un bust. Și nu un bust simplu, ci bustul
lui Ștefan cel Mare și Sfânt de se miră
turiștii din România, care vin la Cernăuți. Mulți dintre ei special se opresc la
Oprișeni ca să vadă bustul viteazului și
legendarului voievod de la poarta casei
lui Ilie Bezușco.
Cu ocazia zilei de naștere, rudele
apropiate, conducerea satului și a școlii
îl felicită cordial pe domnul Ilie Bezușco, dorindu-i multă sănătate, să-i fie
mănoase lanurile și bogate holdele, să
rămână și în continuare un animator pasionat al vieții spirituale.
La mulți ani fericiți!

Joi, 5 septembrie 2019

A șasea zi a lui septembrie a venit să așeze prima crizantemă frumoasă în buchetul vieții
scumpei noastre fiice, verișoare, nepoţele şi
strănepoțele,
Alexandra
ȘAPCĂ
din Iordăneștii Hlibocii.
Părinţii Mihai şi Vera, bunicii Dumitru și Nicolae, bunicile Valentina şi Marina, străbunicul
Vasile, străbunicele Viorica și Ana, naşii de botez, verişorii și verișoarele, unchiul Vlad, mătușa Anamaria și unchiul Ilie îi aduc în dar cele
mai alese felicitări, însoţite de sentimente curate și sincere.
Draga noastră!
Acum un an ai apărut ca o comoară în viața noastră: gălăgioasă,
mică, dar atât de scumpă și iubită. Vrem să-ți dorim, scumpa noastră,
să fii mereu înconjurată de dragoste, să începi cu realizări mici în viață,
de exemplu cu primii pași, să aduci numai zâmbete vesele și să ai o
energie nesfârșită pentru a putea cunoaște această lume atât de mare
și interesantă.
Copilița noastră dulce! Chiar dacă încă ești micuță, îți dorim
să crești frumoasă, sănătoasă, fericită, să-i bucuri pe mama și tata și pe
toată lumea din jur cu succesele tale. Să ai
o copilărie frumoasă ca în povești, prieteni
devotați, emoții plăcute și multe surprize
care să-ți îndeplinească toate capriciile tale
nevinovate.
În această zi îți aducem cele mai sincere
felicitări, soare drăguț, cu primul tău anișor,
cu prima zi deosebită din viața ta! Îți dorim
să pășești pe drumurile cu noroc, să crești
un copil sănătos, iubit, bun și fericit. Tu ești
cea mai mare bucurie pentru toată familia.
Copile drag, de ziua ta/ Când lumea-ntreagă vine/ Să-ți cânte „La mulți ani! Ura!”/
E mama lângă tine./ Și-ți va șopti încetișor/
Ca numai tu să știi/ „În viață nu-i totul ușor/
De nu înveți să fii/ Cinstit și drept,/ Bun și-nțelept,/ Cuminte, ascultător,/ Şi vei vedea
cum vei avea/ În toate, tu, mult spor…”/
Vom încheia aici, frumos,/ Dorindu-ți sănătate,/ Să-ți fie „șoapta” mamei de folos/ În
viață mai departe…
La mulţi ani, zile senine, scumpa
noastră!

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

ÎN EXCLUSIVITATE!
S-a descoperit cea mai puternică
Maică Stareță a tuturor timpurilor –
Maica Filofteia, care lucrează cu 24
de măicuțe. Are mai multe cazuri rezolvate cu succes din țară şi de peste hotare. Ea a fost binecuvântată de
Dumnezeu cu un har puternic rar întâlnit pentru a ajuta oameni la necaz şi în
pragul disperării.
Venită din Țara Sfântă Ierusalim
deține cele mai puternice slujbe, masluri şi rugăciuni puternice știute numai
de ea. Vă deschide Cartea Sfântă veche de sute de ani pentru a vă prezice
trecutul, prezentul şi viitorul gratuit în
numele Domnului pe numele de botez
şi a datelor personale. Maica Filofteia
a fost atestată de cei mai mari preoți
din România şi declarată cea mai puternică maică a tuturor timpurilor, datorită cazurilor rezolvate cu succes de
ea.
Prin puterea ei duhovnicească,
împreună cu 24 de măicuțe, vă poate
scăpa de boli incurabile, boli ce doctorii nu pot vindeca, vindecă depresia,
stresul, alcoolismul, durerile de cap,
dureri de mâini şi de picioare, epilepsia, dezleagă cununiile legate, vindecă
impotența, diabetul zaharat, împreunează familii dezbinate, apropie iubitul
de iubită şi multe altele.
Vă poate rezolva orice problemă
chiar şi prin telefon de la mii de kilome-

tri distanţă pe numele de botez şi a datelor de naștere. Cu un singur telefon
viața vi se va schimba din rău în bine.
Apelaţi cu încredere la numărul de telefon: 0040 755
733873.

Mulțumiri
Svetlana din Noua Suliță:

Aduc mii de mulțumiri Maicii Filofteia,
căci prin rugăciunile ei sfinte în numai 3
zile mi-a dezlegat cununia ce o aveam
legată prin vrăji şi farmece. Aveam
41de ani şi nu mă puteam căsători, iar
acum sunt căsătorită şi fericită.
Mă numesc Natalia din Cernăuţi, dar mă aflu în Italia şi sunt de
profesie medic-chirurg. Am aflat de la
mama mea despre Maica Filofteia şi
am apelat cu mare drag şi vreau să-i
mulțumesc pe această cale că numai
dintr-o rugăciune puternică prin telefon, împreună cu 24 măicuțe, m-a
vindecat de depresie şi totodată mi-a
scos argintul viu din corp, avem dureri
de mâini şi de picioare îngrozitoare.

Ion din Hliboca, stabilit în
Canada: Am aflat de Maica Filofteia din Internet şi cu lacrimi în ochi de
bucurie vreau să-i mulțumesc că prin
puterea ei miraculoasă şi slujbele ei
puternice m-a vindecat de epilepsie şi
de diabet zaharat.
Aliona din Herţa: Doresc să-i
aduc mii de mulțumiri Maicii Filofteia

care împreună cu cele 24 de măicuțe
în numai 3 zile mi-a readus soțul înapoi
care mă părăsise pentru altă femeie şi
totodată mi-a vindecat fiul de alcoolism, de aceea o recomand tuturor oamenilor cu necazuri şi probleme.
Rezultat garantat 100%.
Apelați cu încredere la numărul

de telefon: 0040 746 331646.
tel. 0040 746 331646 (VIBER)
tel. 0040 746 331646 (WHATSAPP)
tel. 0040 746 331646 (SKYPE)
Doamne Ajută

Redacţia ziarului nu poartă răspundere pentru conţinutul anunţurilor publicitare
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BERBECUL. Axa peste care se suprapune Luna Plină de sâmbătă simbolizează munca,
semn că se prefigurează o săptămână plină la
serviciu. Chiar dacă ți-e clar ce anume trebuie
să faci, pot apărea erori semnificative. Ia o pauză atunci când simți că nu mai dai randamentul
scontat. La finele acestei săptămâni, ar fi de dorit să te concentrezi mai mult pe relația cu partenerul.
TAURUL. Luna Plină de sâmbătă leagă
casa planurilor de viitor. Nu-ți fie teamă să visezi cu ochii deschiși la ceea ce va fi în viitor.
Dă-ți frâu liber imaginației și descoperă cum ai
putea să-ți materializezi aceste năzuințe. Influența acestui eveniment astral se va resimți cu
precădere în perimetrul vieții sociale. Pătrunzi în cercuri de
persoane creative și altruiste care te provoacă să descoperi
și să cultivi aceste trăsături de caracter.
GEMENII. Luna Plină de sâmbătă creează
o punte de legătură între casa carierei și cea a familiei. Se întrevăd reale oportunități de a accede
pe scara ierarhică și socială săptămâna aceasta
atâta timp cât dai dovadă de altruism și creativitate în muncă. În familie cei dragi te-ar putea critica pentru faptul că te încăpățânezi să rămâi într-un domeniu
profesional nerentabil.
RACUL. O săptămână cu deplasări cu precădere în străinătate, la mare distanță de casă.
Ar fi bine să participi la un curs de perfecționare
continuă, cu atât mai mult că se prevăd şi recompense financiare. Cu siguranță te vei alege
cu experiențe valoroase! Efectele lunației se fac
simțite în felul în care interacționezi cu apropiații partenerului. Iertarea este cheia unei mai bune conviețuiri, dacă nu de
dragul lor, măcar pentru liniștea persoanei iubite.
LEUL. Luna Plină de sâmbătă stimulează
axa financiară, dar influența acestei lunații o vei
simți şi în sfera relațiilor profesionale care au la
bază finanțe în comun. Dar, atenţie, căci ar putea profita de încrederea prea mare pe care le-o
porți, folosind aceste sume în scopuri personale.
Ideea pe care ți-ai făcut-o despre viața ta intimă nu coincide
neapărat cu cea a partenerului. Asigură-te periodic că nu-ți
faci iluzii și știi exact ce-și dorește cel drag.
FECIOARA. Săptămâna aceasta se îmbunătăţesc relaţiile cu colaboratorii. E posibil să-i
găsești destul de nehotărâți sau lipsiți de realism,
dar e în puterea ta să le demonstrezi faptul că
ești de neînlocuit și că valoarea ta ca profesionist
e de neprețuit! Luna Plină ar putea anima și viața
ta de cuplu. Deși există momente în care ai impresia că partenerul e cu capul în nori și nu te poți baza pe el. Uneori cel
drag te provoacă, prin comportamentul său.
BALANŢA. Se așteaptă o săptămână agitată la locul de muncă. Se întrevăd sarcini care-ți
permit să dai frâu liber creativității. Contează mult
pe faptul să pui suflet în tot ceea ce întreprinzi
la serviciu. Şarmul și carisma ta sunt potențate
la maximum. Nu este de mirare că primești mai
multă atenție din partea admiratorilor și că partenerul pare
că te vede cu alți ochi. Profită de acest plus la încrederea
de sine și caută să fii mai activ pe plan social. Poți cunoaște
persoane noi interesante.
SCORPIONUL. Sănătatea pare să nu
figureze pe lista ta de priorități săptămâna
aceasta. Luna Plină de sâmbătă interconectează casa planurilor de viitor și a proiectelor de
grup cu cea a preocupărilor de moment. Ar fi
de dorit să investești în aceasta mai mult timp,
energie, chiar și finanțe. Săptămâna aceasta s-ar dori să
te concentrezi pe sectorul sentimental. Se anunță clipe cu
adevărat romantice.
SĂGETĂTORUL. Luna Plină de sâmbătă
se manifestă plenar în casa familiei. Nu-i de mirare dacă săptămâna aceasta simți necesitatea
de a sta mai mult acasă. Dar efectele ei se resimt
și la nivel profesional. Pe fondul Lunii Pline de
sâmbătă ai impresia că tot ceea ce te-a deranjat
la ai tăi din familie se accentuează și te supără. Ai răbdare,
nu-i critica și acceptă-i așa cum sunt, căci nu prea ai cum
să-i schimbi.
CAPRICORNUL. În această săptămână se recomandă să eviți a fi evaziv în exprimare în cadrul ședințelor, întrevederilor de
afaceri, dar și interviurilor de angajare. De
asemenea, verifică de două ori rapoartele
înainte de a le preda, deoarece se pot strecura greșeli mari. Schimbări se produc şi în relațiile pe care
le ai cu membrii familiei. Poate dac-ai da dovadă de mai
multă înțelegere, multe din certurile voastre n-ar avea loc.
Se cere mai multă toleranţă.
VĂRSĂTORUL. Luna Plină de sâmbătă se
suprapune peste axa financiară, semn că șansele de câștig de care te bucuri săptămâna aceasta sunt mai mari decât te-ai aștepta. Poți scoate
sume deloc de neglijat din activitățile tale, dar
ține cont de faptul că riști ca banii să ți se scurgă
printre degete. Păstrează-i și folosește-i cu cap. Pentru unii
nativi se întrevede o posibilă idilă la orizont. Nu este exclus
ca unele relații să se desfășoare la distanță sau să se implice o altă persoană.
PEŞTII. Deși influența Lunii Pline de sâmbătă se exercită cu precădere în plan personal,
efectele se văd și la nivel profesional. Efectele lunaţiei se disting și în viața de cuplu, unde partenerului îi vine mai greu decât de obicei să-ți cuprindă
cu mintea felul de a fi. Poate că acesta e unul din
acele momente în care vi se pare că n-aveți nimic comun, dar
ar fi de dorit să-l luați drept o provocare și nu o piedică.
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Joi, 5 septembrie 2019

IRYNA NICOLI din Cernăuți va lupta
pentru titlul „Miss Italia 2019”
Irina Nicoli, de 20 de ani, originară din Cernăuți,
s-a calificat în finala concursului național „Miss Italia
2019”. Anterior ea a câștigat titlul de Miss Miluna
Lombardia. Finala concursului va fi transmisă în direct la RAI UNO pe 6 septembrie 2019, ora 21.15,
iar în rolul de prezentator va fi celebrul actor italian Flavio Insinna. Iryna va ieşi în scenă cu numărul
52. Pentru a o susține pe Iryna, trebuie să o votați,
trimițând un SMS indicând numărul 52 în timpul
emisiunii.
Potrivit site-ului oficial al concursului, Iryna s-a
născut la Cernăuți, iar acum locuiește în orașul Alta
Valle Intelvidin provincia di Como (Italia). În prezent
studiază la o Universitate din Elveția, la Facultatea
de Economie și Management. Timp de 14 ani, Iryna
a practicat karate, înot, schi, tenis. Cântă la saxofon
încă de la vârsta de 7 ani. A jucat un rol secundar în
filmul „Murder Mystery".
Mult noroc, Iryna Nicoli!
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