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"Cântecul  
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Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN 

Frați români, nu vă lăsați!
La „Libertatea Cuvântului” vă abonați! 

Continuă abonarea pentru a doua 
jumătate a anului 2019

Buletinul
meteo

Iarna 2019-2020 va fi cea mai grea din ultimii 30 de ani!
Vești neplăcute de la meteorologi! Ei 

au anunțat că, în curând toată Europa va 
fi cuprinsă de ninsori abundente, ger şi 
viscol. Meteorologii europeni susțin că 
iarna 2019-2020 va fi una dintre cele mai 
grele din ultimele decenii și va veni mai 
devreme decât normal.

Potrivit meteorologilor de la ac-
cuweather.com, iarna pare să vină mai de-
vreme decât ne-am fi așteptat. Vremea va 
fi anormal de caldă la final de octombrie, 
pentru ca din noiembrie să revină ploile. În 
Europa temperaturile vor scădea cu mult 
sub temperatura de îngheț. Potrivit progno-
zei avansate, iarna în perioada ianuarie-fe-
bruarie 2020 ar putea fi cea mai rece iarnă 
din ultimii 30 de ani. Specialiştii prezic că 
iarna care urmează va fi mai grea decât cea 
din 2018. Cel mai probabil, vom avea parte 
de o iarnă intensă, care se va extinde chiar 
până în martie. 

De altfel, conform prognozei meteo 
anunțate de Centrul Hidrometeorologic Cer-
năuți, după data de 28 octombrie, vremea 
se va schimba. Temperaturile vor scădea 
cu peste 10 grade şi îşi vor face apariţia şi 
precipitaţiile, iar zonele joase vor fi acoperi-
te de ceaţă şi de burniţă. De asemenea, în 
zonele montane, la sfârşitul lunii octombrie 
temperaturile nocturne vor scădea sub pra-
gul de îngheţ, favorizând apariţia ninsorilor.  

Atenție! 
Trecem la ora de iarnă

Deși au existat multe controverse în ul-
tima perioadă în ceea ce privește trecerea 
la ora de iarnă, în 2019, Ucraina va face în 
continuare această schimbare. Așadar, în 
ultimul weekend din luna octombrie, mai 
exact în noaptea de 26 spre 27 octombrie, 
ora se dă înapoi. Ora 4.00 va deveni ora 
3.00, deci vom dormi mai mult cu o oră.  

Trecerea la ora de vară şi, respectiv, ora 
de iarnă a fost introdusă în Germania în anul 
1980, şi mult mai devreme în alte state-mem-
bre ale UE, cu scopul economisirii energiei. 
Trecerea la ora de iarnă se face după echi-
nocțiul de toamnă, când durata nopții este 
mai mare decât cea a zilei. Prin introduce-
rea mecanismului de schimbare a orei s-a 
urmărit să se beneficieze cât mai mult de 
lumina naturală şi să se reducă seara folo-

sirea luminii artificiale. De aceea, primăvara 
ceasurile se dau înainte cu o oră, iar toamna 
se dau înapoi, câştigându-se practic o oră. 
Schimbarea orei nu este simultană în toate 
ţările, datorită diferenţei de fus orar. Conform 
Convenţiei fusurilor orare, ceasul arată pen-
tru fiecare punct de pe Pământ acelaşi minut 
şi aceeaşi secundă, iar diferenţele dintre ore 
sunt date de faptul că, la fiecare 15 grade 
longitudine, apare o oră în plus. Unicul stat 
important care nu a introdus acest sistem 
este Japonia. Ţările ecuatoriale şi tropicale 
nu recurg, în general, la ora de vară. De la 1 
mai 1980, China are o singură zonă de timp 
şi a utilizat ora de vară din anul 1986 până 
în 1991, încetând să o mai facă de atunci. 
Mai multe ţări din Asia Centrală au renunţat 
în anii 2000 la schimbarea orei.

Mari bătăi de cap pentru 
proprietarii de „eurorable”

Proprietarii de mașini cu numere de 
înmatriculare străine  se confruntă cu 
amenzi uriașe sau cu confiscarea vehi-
culelor la ieșirea din țară. Potrivit Avoca-
tului Rutier, doar mașinile străine vămu-
ite au dreptul de a părăsi hotarele țării. 
În toate celelalte cazuri automobiliștii 
sunt sancționați. Reamintim că pentru 
anumite categorii de persoane, sancțiu-
nea pentru depășirea duratei de șede-
re a mașinilor străine în  Ucraina a fost 
amânată până la 31 decembrie 2019. 
După ce au aflat știrea despre amânarea 
amenzilor, unii șoferi au încercat să-și 

scoată  mașinile din țară. Dar la frontie-
ră sunt informați că  au încălcat regulile 
de ședere în Ucraina. „Amenzile nu se 
aplică în timpul procedurii de legalizare 
a autovehiculului pe teritoriul Ucrainei în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 73-
IX din 12.09.2019, susțin avocații. Dacă 
mașina nu este vămuită și se încearcă 
scoaterea ei din țară, se aplică sancțiuni-
le prevăzute de noua lege. Astfel,  pentru 
depășirea condițiilor de ședere tempora-
ră sau de tranzit, șoferii riscă o amendă 
de până la 170 mii de grivne sau confis-
carea mașinii. 
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Pagină realizată de Mihai URSU

Ucrainenii, cei mai săraci din Europa

Ucraina este codașă la capitolul puterea 
de cumpărare a cetățenilor, potrivit  studiului 
„Purchasing Power Europe 2019”, efectuat 
de compania germană de cercetare GfK. Ci-
frele plasează Ucraina pe ultimul loc în cla-
samentul celor 42 de țări europene. Analiștii 
susțin că puterea medie de cumpărare pe 
cap de locuitor în  Europa  constituie 14.739 
euro. În Ucraina acest indice atinge 1.830 
euro, adică de opt ori mai mic decât media 
europeană. În rândul celor 42 de țări euro-
pene analizate discrepanțele sunt majore: 
în timp ce Liechtenstein, Elveția și Luxem-
burg sunt statele cu cea mai ridicată putere 
medie de cumpărare, Moldova, Kosovo și 

Ucraina se află la polul opus. De menționat 
că, potrivit Serviciului de Stat pentru Statisti-
că în 2019 salariul mediu lunar în Ucraina a 
crescut cu 17,4 % și acum constituie 10.537 
de grivne. 

Indicele privind puterea de cumpărare 
măsurat de GfK reprezintă venitul net anu-
al disponibil pe cap de locuitor, din salarii, 
pensii, ajutor de șomaj și alocații pentru co-
pii, după scăderea taxelor și a contribuțiilor 
sociale. Populaţia îşi foloseşte puterea de 
cumpărare pentru acoperirea cheltuielilor 
pentru alimentaţie, întreținere, servicii, va-
canţe, asigurări, pensii private şi achiziţii din 
retail.

Comisia Europeană a aprobat  
aderarea Croației la Spațiul Schengen

Comisia Europeană a aprobat aderarea 
Croației la Spațiul Schengen, la șase ani 
după ce statul din Balcani a devenit mem-

bru al Uniunii Europene. După patru ani de 
evaluări, Comisia a ajuns la concluzia că 
Zagrebul îndeplinește toate condițiile pentru 
a face parte din Spaţiul Schengen. Printre 
condițiile impuse statelor-membre pentru 
aderarea la Schengen se numără securi-
zarea frontierelor, un subiect delicat la nivel 
european după anul 2015, ca urmare a cri-
zei refugiaților. „Spațiul Schengen vine cu 
libertăți și privilegii, dar și cu mari respon-
sabilități. Aderarea Croației, dar și a Bulga-
riei și României este importantă, date fiind 
provocările de securitate și migrație din ziua 
de azi”, a spus comisarul european pentru 
Migrație și Afaceri Interne, Dimitris Avramo-
poulos. De menționat că România și Bulga-
ria, țări care deși au aderat la Uniunea Eu-
ropeană cu șase ani înaintea Croației, încă 
nu au primit undă verde pentru intrarea în 
Spațiul Schengen.

Țigările vor deveni foarte scumpe 
şi la mare căutare

Fumatul în Ucraina va deveni în cu-
rând nu numai un obicei nociv, dar și ex-
trem de scump. Începând cu 1 ianuarie 
2020, costul mediu al unui pachet de țigări 
poate atinge 70-80 grivne. Și aceasta este 
doar începutul. Inițiativele legislative au 
obligat deja mai mulți producători mari să 
reducă semnificativ producția și să închidă 
fabricile din interiorul țării. Potrivit specia-
liștilor,  aceste schimbări pot afecta grav 
bugetul, motiv pentru care nu numai por-
tofelele pentru fumători vor pierde în gre-
utate, ci și acelor ucraineni care primesc 
ajutor social din partea statului. Esența 
amendamentului legislativ constă în stabi-
lirea unei noi marje  comerciale (așa-nu-
mita marjă) pentru țigări pentru comerțul 
angro și cu amănuntul la un nivel de 7%, 
respectiv 13% din prețul maxim de vânza-
re cu amănuntul.  Astfel, producătorii sunt  
obligați să vândă țigări distribuitorilor la 
un preț care să nu depășească 80% din 
prețul maxim de vânzare cu amănuntul. 
În consecință,  producătorii sunt nevoiți 

să crească prețurile produselor. Potrivit 
asociației celor mai mari producători de 
produse din tutun „Ukrtiutiun”, care inclu-
de Philip Morris Ucraina, British American 
Tobacco Ukraine, JTI Ucraina și Imperial 
Tobacco, introducerea unei marje comer-
ciale obligatorii va crește costul țigărilor 
cu 40% comparativ cu nivelul prețurilor de 
astăzi. „Introducerea unei marje comerci-
ale va duce la o creștere a prețului unui 
pachet de țigări cu o medie de 7 grivne 
începând  din noiembrie 2019", se spune 
într-un comunicat oficial al asociației. La 
rândul lor, companiile de tutun amenință 
cu închiderea fabricilor, ceea ce va însem-
na că Ucraina va înceta în esență să mai 
producă țigări. Potrivit experților, dacă vo-
cea lor nu va fi auzită de guvern, industria 
tutunului poate intra în economia subte-
rană, iar țara se va confrunta cu o criză 
a țigaretelor și pierderi bugetare imense. 
Apropo, numai anul trecut, veniturile din 
acciza pe produsele din tutun la Bugetul 
de stat s-au ridicat la 43,5 miliarde grivne.

SUA ar putea desemna Batalionul Azov organizație teroristă
Congresmanul democrat Max Rose a solicitat ca 

Batalionul Azov din Ucraina, care luptă în Donbas, 
să fie desemnat organizație teroristă. Democratul 
Rose a inițiat o scrisoare, adresându-se Secretaru-
lui de Stat al SUA, Mike Pompeo, scrisoare semna-
tă de 40 de membri ai Congresului american. Rose 
subliniază că cei din Batalionul Azov întrunesc 
caracteristicile pentru includerea în lista organiza-
țiilor teroriste, potrivit Unian. Politicienii americani 
amintesc că ONU a prezentat abuzuri și încălcări 
grave ale drepturilor omului, care includ tortura, în 
practicile grupului. Totodată, Rose subliniază că 
Batalionul Azov „recrutează, radicalizează și antre-
nează cetățenii americani de ani buni, potrivit Biro-
ului Federal de Investigații”. Cei din Batalionul Azov 
au reacționat și au transmis că, punând semnul de 
egalitate între Azov și teroriști, cei 40 de semnatari 
ai Camerei Reprezentanților din SUA au „conferit 
același statut tuturor celorlalte unități ucrainene 
care apără în prima linie Ucraina”. Comandanții Ba-
talionului Azov au mai adăugat că scrisoarea face 
parte dintr-un război informatic, miza fiind „suvera-
nitatea și securitatea Ucrainei”. Biroul de presă al 
Batalionului Azov a mai transmis că Azov reprezintă 
o unitate militară aflată oficial în componența Gărzii 
Naționale a Ucrainei și se subordonează Statului 
Major al Ucrainei, dar și că acuzele sunt „minciuni 
și calomnie”, neexistând nicio dovadă a implicării 
Batalionului în acte de terorism. 

Luptătorii voluntari din Batalionul Azov, unitate 
paramilitară de extremă dreapta care a luat naștere 
în urma conflictului din Donbas, reprezintă o gru-
pare radicală care luptă împotriva agresiunii Rusi-
ei. Batalionul Azov folosește simboluri neo-fasciste 
și a fost acuzat de mai multe ori de Occident de 
neo-nazism.
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• Viața şcolii

O importantă competiție la CIE Cupca
Zilele acestea terenul sportiv de la 

CIE Cupca, a găzduit competițiile anuale 
ale jocului militaro-sportiv,  numit „Dju-
ra”. 26 de școli din raionul Hliboca, în-
soțiți de instructorii lor, au participat la 
aceste competiții, organizate de Secția 
raională a  învățământului public.

Prezenți din partea ARS Hliboca au fost 
domnul Lopuleac, metodiștii Secției raio-
nale a învățământului public Vasile Șveț, 
Ruslan Șciur, Nicolai Leah, profesori de 
educație militară și fizică.

În haine militare, echipați cu toate cele 
necesare, elevii școlilor noastre au susţi-
nut  5 probe importante: acordarea primului 
ajutor medical, obstacolele, marșul la pas, 
canatul, tragerea la țintă. 

De asemenea, toate școlile au pre-
zentat câte o mapă cu o măsură petrecu-
tă în școală. Toate școlile s-au prezentat 
bine, dând dovadă de o bună pregătire 
militară. 

Juriul, din componența căruia au făcut 
parte metodiștii Secției raionale a învăță-
mântului public, reprezentanții Comisariatu-
lui militar, au apreciat nivelul înalt de pre-
gătire al elevilor, înmânându-le diplome  și 
cupe.

 Astfel, echipa elevilor de la CIE Cupca, 
condusă de profesorul de educație milita-
ră Petru Morar, s-a plasat pe locul 2, obți-

nând 5 diplome la diferite probe. Locul întâi 
le-a revenit celor de la liceul din Volcineții 
Vechi.

Juriul, în frunte cu dl Vasile Șveț, a dat 
o înaltă apreciere pregătirii tuturor elevilor, 
le-a mulțumit profesorilor, dar și direcției 

CIE Cupca, pentru nivelul înalt de  organi-
zare a competiţiilor, starea bună a terenului 
sportiv, a inventarului de care a fost nevoie.

Igiena  personală – un element important al vieții

În proză și versuri elevii clasei a 
V-a au povestit despre igiena corpului, 
igiena hainelor, încălțămintei, rechizi-
telor etc. Tot ei au prezentat o serie 
de ghicitori pe care cei prezenți le-au 

ghicit cu plăcere. Au cântat și câteva 
cântece despre igiena corpului.

Pe ecranul multimedia au fost afi-
șate regulile principale de igienă în 
viața omului, unele sfaturi necesare 

pentru fiecare zi, întrebări și răspun-
suri...

Sincere mulțumiri aducem doam-
nei profesoare Lilia Sucevan pentru 
buna pregătire și desfășurare a activi-

tății date, dar și elevilor pentru stăru-
ință și entuziasm.

Asemenea măsuri educă la elevi 
simțul responsabilității, curățeniei, 
respectării regulilor igienei personale, 
sănătății.

Eleonora SCHIPOR, 
pedagog-organizatoare 

la CIE Cupca

La finele acestei săptămâni de învățământ, elevii clasei a V-a de la CIE Cupca, îndrumați de 
diriginta lor de clasă care este și profesoară de biologie, doamna Lilia  Sucevan, au organi-

zat o măsură importantă cu genericul „Igiena personală”, la care  au participat clasele mici și 
mijlocii de la CIE Cupca. 

• Revenind la materialele publicate 

Răufăcătorul îşi caută avocați şi judecători corupți 
Fiica mea și-a făcut studiile la medici-

nă în România. După absolvirea instituției 
respective s-a căsătorit cu un cetățean al 
României, Viorel Tamaș, din Cluj Napoca și 
a plecat cu el în Franța. A născut doi co-
pii: Xenia și Iulian. Însă, fericirea n-a durat 
mult. Viața fiicei mele s-a transformat în-
tr-un adevărat coșmar, căci soțul ei ținea 
mai mult la pahar decât la familie. În casă 
era violență și teroare. Vecinii erau nevoiți 
să cheme  și poliția. În urma acestor eve-
nimente fiica a fost nevoită să-și ia copiii și 
să se întoarcă cu ei în România. Imediat a 
dat la divorț. În schimb, autoritățile judecă-
torești din Cluj Napoca au decis că nu sunt 
competente să ia decizia referitor la divorț 
și au transferat procesul în Franța, drept 
dovadă luând faptul că familia a locuit mai 
mult de jumătate de an în Franța, ceea ce 
nu este adevărat. Deoarece cu două luni 
mai înainte au botezat fetița cea mai mică 
la Cluj Napoca  (există un document de la 
biserică). Mai mult decât atât, fiica mea a 
schimbat și permisul de conducere în au-
gust, adică cu două luni înainte de a fugi în 
România de la soțul-tiran. 

Care este situația ce mă obligă să scriu 
aceste rânduri ca toți cititorii să aprecieze 
atitudinea unor autorități față de românii de 
peste hotarele României? Soțul fiicei mele, 
adică tatăl copiilor ei, nu acordă nici un aju-
tor material pentru întreținerea minorilor. E 
revoltător faptul că instanțele judiciare ro-
mâne, care au examinat apelul mamei co-
piilor, îl susțin pe Viorel Tamaș, pe acel care 
nu susține material familia – copiii și soția 
– timp de un an și zece luni. E îngrozitor 
faptul că autoritățile române susțin atitudi-
nea lui Viorel Tamaș, care îi interzice soției 
să-și viziteze părinții din Cernăuți, Ucraina, 
și să plece la odihnă în altă țară împreună 
cu copiii. E normal așa ceva? Știu că există 

lege pentru cetățenii Republicii Moldova, 
care permite la un părinte să plece împre-
ună cu copiii minori  în vizită la bunici sau 
la alte rude, aceștia trăind în altă țară, fără 
acordul în scris a celuilalt părinte. Acum și 
în statele arabe au fost adoptate legi care 
permit femeilor să se deplaseze în orice 
țară. E straniu că autoritățile române susțin 
această interzicere, mă refer la Ordonanța 
Prezidențială nr. 2592/2018 pronunțată de 
Judecătoria Cluj Napoca. 

Mă întreb: oare se poate într-o țară eu-
ropeană dezvoltată să se facă un proces 
fără a înștiința una din părți (în cazul dat – 
fiica mea) și fără să i se acorde decizia lu-
ată în acest proces? Răspunsul meu e că 
se poate, datorită avocaților și judecătorilor 
corupți. Luptând pentru drepturile ei firești, 
fiica noastră s-a ciocnit de corupție la fiecare 
pas. Am dovezi pentru fiecare cuvânt scris 
în această scrisoare. 

Aș dori ca autoritățile române să aibă 
o atitudine mai severă față de tații care se 
eschivează de la plata pentru întreține-
rea copiilor lor minori. La noi, în Ucraina, 
acestora pentru eschivarea de la pensia 
alimentară li se confiscă averea, ei fiind 
impuși să achite toate restanțele la pensia 
alimentară pentru proprii lor copii, lăsați 
numai în grija mamelor. Aș dori să triumfe 
adevărul și în cazul fiicei mele, ca ea să 
poată veni împreună cu copiii, fără nici o 
piedică, să-și vadă părinții din Ucraina. E 
ceva firesc și uman, inumană și nefireas-
că este atitudinea fostului ei soț, Viorel Ta-
maș, care profită de lege și nu-și dă acor-
dul la plecarea peste hotare a copiilor săi, 
deși nu le ajută cu nimic și nu-și îndepli-
nește față de ei datoria de părinte. Poate e 
timpul să fie privat de acest drept? 

Florin CERNĂUŢEANU

Noi, românii din Ucraina, avem tot mai multe pre-
texte să-i invidiem pe unguri, care și ei sunt o 

minoritate în țara noastră și locuiesc compact în re-
giunea Transcarpatică. Ei sunt protejați de guvernul 
Ungariei. Mă refer atât la sprijinul moral, cât și la 
cel material. Noi, din păcate, nu simțim un aseme-
nea sprijin din partea organelor de stat ale Români-
ei. Iată la ce mă refer. 
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  Pagină realizată de Dumitru VERBIŢCHI

Droguri de milioane

Polițiștii cernăuțeni au depis-
tat un canal interregional de li-
vrare a stupefiantelor. Oamenii 
legii l-au reținut pe organizatorul 

acestor afaceri criminale. Polițiș-
tii au descoperit la el un lot impor-
tant de stupefiante și substanțe 
psihotrope, pe care acesta le 

pregătea pentru a le expedia în 
diferite regiuni ale Ucrainei. Ast-
fel polițiștii au curmat pătrunde-
rea pe piață și ajungerea la per-
soanele dependente a peste 35 
mii doze de substanțe narcotice. 
Prețul acestui lot, după costurile 
de pe „piața neagră” constituie 
circa 7 milioane de grivne. Or-
ganizatorul acestui canal este 
un locuitor în vârstă de 28 de ani 
al regiunii Zaporijjia, dar care 
își avea domiciliul la Cernăuți. 
Criminalul își „făcea treburile” 
într-un apartament luat în chi-
rie. În afară de lotul descoperit 
la domiciliu, polițiștii au sustras 
de la oficiile poștale banderolele 
trimise din numele acestui băr-
bat. Poliția a demarat o anchetă 
în baza articolului 307 punct 2 al 
Codului Penal al Ucrainei.    

Vecină de cameră… 
cu mâinile lungi 

Colaboratorii organelor de 
drept din regiunea Cernăuți au 
identificat-o și reținut-o pe o 
studentă, care a decis să-și je-
fuiască colega cu care locuia 
împreună într-o cameră de că-
min. Poliția a fost alertată de o 
tânără, care a comunicat că din 
poșetă i-au dispărut brățări și 
alte obiecte pentru suma de 14,5 
mii grivne. În urma unor măsuri 
operative, polițiștii au constatat 
că tânăra a fost jefuită de o cole-
gă de cameră, care s-a folosit de 
lipsa acesteia. Lucrurile furate 
fata le-a predat mai apoi într-un 
lombard.

Inima s-a oprit în timpul jocului     
Un medic de la ambulanță din raionul 

Noua Suliță a alertat poliția în legătură cu 
moartea subită a unui minor în vârstă de 14 
ani din satul Podvirna. Potrivit oamenilor în 
halate albe, în timp ce se juca cu niște se-
meni de-ai săi, băiatului i s-a făcut rău. El 
a început să respire din ce în ce mai greu, 
iar apoi inima i s-a oprit. În pofida măsurilor 
reanimatorii, întreprinse de medici, băiatul 
nu a putut fi readus la viață. După efectua-
rea autopsiei, medicii legiști au constatat că 
minorul ar fi murit în urma unei grave insufi-
ciențe cardiace.   

A „curățit” maşina unui amic
Un bărbat de 26 de ani din localitatea Vașkivţi a 

alertat poliția și a comunicat că niște persoane ne-
cunoscute i-au furat din mașină acumulatorul și au-
to-magnetofonul. Hoțul a fost descoperit în câteva 
ore după apel. Acesta s-a dovedit a fi un consătean 

de-al reclamantului. Cei doi erau cunoscuți și hoțul 
știa că proprietarul își lasă mașina deschisă. Folo-
sindu-se de moment, acesta a pus mâna pe lucruri. 
Poliția a demarat o anchetă în baza articolului 185 al 
Codului Penal al Ucrainei. Cercetările continuă.     

Impact între 
o maşină şi un autobuz

Un bărbat, aflat la volanul 
unui BMW X5, care circula în 
stare de ebrietate, a încălcat 
grav regulile de circulație rutie-
ră. Ignorând situația neprielnică 
pentru manevra de depășire, 
acesta a ieșit pe contrasens și 
a admis ciocnirea cu autobuzul 
de pasageri ce se deplasa pe 

itinerarul „Ujgorod-Cernăuți”. 
Incidentul s-a produs pe strada 
Vinnycenko din centrul regional. 
După testele efectuate s-a con-
statat că șoferul BMW-ului avea 
în sânge o doză de alcool de 1,4 
promile. Din fericire, în urma ac-
cidentului nimeni nu a avut de 
suferit.    

Minor devenit victimă 
a unui accident

Un tânăr de 15 ani a fost 
transportat la spital după ce a 
fost traumatizat. Cvadraciclul cu 
care se deplasa s-a ciocnit de o 
mașină. Accidentul s-a produs pe 
timp de seară pe strada Eroilor 
Maidanului din centrul regional. 
Un tânăr de 19 ani din raionul 

Storojineț, care se afla la vola-
nul cvadraciclului s-a ciocnit de 
un „Mercedes-Benz”, condus de 
un locuitor al centrului regional. 
Poliția a demarat o anchetă în le-
gătură cu încălcarea de către cei 
aflați la volan a regulilor de circu-
lație rutieră.   

Grănicer prins 
cu luare de mită

Un apărător al frontierei a 
primit mită în sumă de 500 de 
euro pentru a favoriza trecerea 
fără obstacole a unui lot de țigări 
de contrabandă peste frontiera 
ucraineano-română. Inspecto-
rul a fost depistat la Pichetul din 
Crasna în timp ce ofițerii subdivi-
ziunii efectuau schimbul cadrelor. 

Despre acest caz au fost informa-
te organele procuraturii. Militaru-
lui i se incriminează comiterea 
infracțiunii prevăzute de articolul 
368 punct 1 al Codului Penal al 
Ucrainei. Sancțiunea articolului 
respectiv prevede răspundere în-
cepând cu amendă și terminând 
cu patru ani de privare a libertății.    
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Rubrică susținută 
de Tatiana CARLAȘCIUC

• Stil de viață

Haine periculoase pentru corp

Evită hainele care 
nu se șifonează

Dacă te confrunți cu o astfel de problemă, 
ai grijă ce fel de materiale îmbraci. Materialele 
sintetice conțin chimicale termoplastice, care 
emană molecule plastice când sunt încălzite. 
De altfel, aceste haine nu pot fi călcate. Acrili-
cele, poliesterul și nailonul sunt materiale chi-
mice ce pot cauza probleme ale pielii.

Materialele care nu se șifonează sunt 
printre cele mai periculoase. Deși pare o 
variantă perfectă, nu este sănătos pentru 
piele. Hainele care nu se șifonează nu lasă 
corpul să respire, astfel pielea respiră plas-
tic și alte substanțe chimice periculoase.

Hainele 
din materiale 

sintetice nu trebuie 
uscate în uscător
Hainele sintetice nu ar trebui să fie us-

cate în uscător, deoarece prin încălzirea lor, 
acestea emană toate substanțele chimicale 
în casă și în mediu. De altfel, atunci când 
porți haine sintetice și transpiri, nu faci de-
cât să absorbi aceste substanțe periculoase 
în organism.

Unele dintre aceste substanțe chimice 
periculoase au fost găsite în sângele oame-
nilor și animalelor din întreaga lume. Acest 

lucru este îngrijorător, deoarece aceste 
substanțe pot duce în timp la grave proble-
me de sănătate, precum cancer, boli de ri-
nichi sau probleme ale sistemului respirator.

Cele mai multe haine sunt o combi-
nație de bumbac cu poliester. Acestea 
sunt tratate cu formaldehidă și amoniac, 
pentru a deveni moi. Formaldehida poate 
declanșa crize de astm și este considerat, 
un cancerigen de clasa 3. Vopselele pen-
tru textile sau înălbitorii conțin metale gre-
le toxice, cum sunt cromul sau cadmiul. 

Iar celofibra este tratată cu sodă caustică 
sau acid sulfuric.

De asemenea, hainele de tipul pijamalelor 
rezistente la foc pentru copii, ar trebui evitate 
cât mai mult posibil. Acestea sunt tratate cu 
ignifungați și emit formaldehida. Alte substan-
țe periculoase în haine sunt poliesterii, care 
sunt manufacturați cu antimoniu, un produs 
cancerigen pentru ficat, piele, plămâni.

Așadar, alege hainele de bumbac, de in, 
de mătase, din materiale naturale, care să 
nu dăuneze organismului. 

Garderoba unui om obișnuit nu mai arată ca acum câțiva 
zeci de ani, când materialele la modă erau doar cele 

din bumbac, mătase, in, cânepă, lână. Atât femeile, cât și 
bărbații, obișnuiau să-și coase hainele la croitorie din mate-
riale cumpărate. Din păcate, astăzi acest lucru nu mai este 
la modă. Astfel că, alegem haine din magazine fără să ne 
uităm neapărat la materiale. În plus, există multe materia-
le sintetice, care sunt la modă în zilele noastre. De aceea, 
foarte multă lume suferă de iritații ușoare ale pielii, mâncă-
rimi, urticarii sau eczeme pe piele fără să știe cauza.

• Deliciile toamnei

„Merele de aur” – gutuile

Gutuia este printre primele fructe care 
au fost incluse şi în prepararea anumitor 
bucate. Consumate în stare proaspătă sau 
gătite, gutuile sunt o sursă semnificativă 
de zaharuri simple, uşor asimilabile, de 
minerale şi vitamine. Coaja e bogată în 
pectină, care are un rol important în redu-
cerea colesterolului, a riscului de boli car-
diovasculare şi în eliminarea din organism 

a substanţelor toxice, în special a metale-
lor grele. 

Atunci când alegem gutuile, trebuie 
să le mirosim şi ar trebui să aibă o aro-
mă florală intensă pentru a indica că sunt 
coapte. Selectaţi-le pe cele care sunt 
grele, ferme şi intacte, cu coaja foarte 
galbenă. Culoarea verde indică faptul 
că acestea nu sunt coapte. Dacă doriţi 

să se mai coacă, lăsaţi-le la temperatura 
camerei. 

La gătit gutuile nu-şi modifică textura şi for-

ma. Pot fi utilizate pentru gem, jeleuri, compo-
turi, sirop şi chiar vin. Gutuile au o aromă deo-
sebită în plăcintă, tartă, sau în salate de fructe. 

Gutuile sunt fructele toamnei, parfumate și delicioase, 
gata pentru a ne încânta gusturile. Gutuile sunt fructe 

mari, foarte aromate, cu gust astringent. Se consumă mai 
puțin ca atare datorită gustului și mai mult sub formă de 
compot, gem, dulceață, nectar, jeleu, marmeladă. Cuvân-
tul „marmeladă” își are rădăcina în echivalentul portughez 
al cuvântului „gutuie”, marmelo. Gutuiul este cultivat în 
zone deluroase, sezonul gutuilor fiind din luna octombrie 
până la sfârșitul lunii noiembrie. 

Gutui coapte 
cu scorțișoară

Ingrediente:  4 linguriţe de zahăr, 25 
g unt împărţit în patru, 4 linguriţe de miere, 2 
linguriţe de scorţişoară,  4 cuişoare,  4 gutui 
medii.

Preparare.  Se spală şi se taie gutuile 
în două, pe orizontal. Se înlătură seminţele şi 
apoi se pun gutuile în tava în care se vor coa-
ce. Pe fiecare jumătate de gutuie se înfige câte 
un cuişor, se adaugă câte o linguriţă de miere, 
se presară scorţişoară, se pune o bucăţică de 

unt şi se presară o linguriţă de zahăr. În tavă 
se toarnă puţină apă şi gutuile se dau la cuptor 
pentru o oră. Din când în când, se stropesc gu-
tuile cu sucul din tavă.

Peltea de gutui
Ingrediente: 1 kg gutui, 3-4 mere roşii, 

1 kg zahăr, sucul de la o lămâie, 1-2 litri de  
apă. 

Preparare.  Gutuile se spală, se şterg şi 
se taie bucăţele mici. Fructele nu trebuie cură-
ţate de coajă şi nici nu li se scoate mijlocul care 
conţine o cantitate mare de gelatină. Gutuile 
tăiate se pun într-o cratiţă cu apă şi se adaugă 
şi merele roşii, tăiate în sferturi, apoi se lasă la 
fiert la foc mic, 60 de minute, până ce gutuile 
devin foarte moi. Compoziţia se ia de pe ara-
gaz şi se lasă să se limpezească timp de 30 
de minute, după care zeama se strecoară prin-
tr-un tifon des. La un litru din zeama obţinută 
se adaugă zeama de lămâie şi kilogramul de 
zahăr şi se amestecă până se topeşte, apoi se 
fierbe la foc iute, luând spuma ori de câte ori 
este necesar.  Pelteaua se ia de pe foc atunci 
când este legată şi se toarnă fierbinte în bor-
cane.

Pulpe de pui 
cu gutui la tigaie
Ingrediente: 4 pulpe de pui, cu tot cu 

os, 2 gutui mari, 250 ml bulion, 3 linguri de za-
hăr, 1 ceapă, 1 lingură de ulei, 25 grame de 
unt, 30 ml coniac, 1 linguriță de făină,  p u ţ i n 
oțet balsamic sau câteva picături de zeamă de 
lămâie, sare și piper, pătrunjel verde. 

Preparare. Gutuile se curăță de coajă, 
se scot semințele, se taie în felii şi se păstrea-
ză în apă rece. Se curăță și se toacă ceapa. 
Pulpele de pui se spală şi se  șterg bine cu șer-
vete de hârtie absorbantă, apoi se condimen-
tează cu sare și piper proaspăt măcinat. Se 
încinge o tigaie încăpătoare și se toarnă uleiul. 
Se adaugă pulpele de pui, cu pielea în jos și 
se rumenesc bine, apoi se întorc și pe partea 
cealaltă. Se rumenesc pulpele de pui la un 
foc potrivit, dacă este prea iute se mai reduce 
puțin, cam 7-8 minute pe fiecare parte.  După 
ce se rumenesc bine, se scot pulpele de pui 
din tigaie și se păstrează deoparte, acoperite. 
În tigaie se adaugă ceapa tocată și se redu-
ce focul mai mic. Se presară un praf de sare 
și se călește ceapa, amestecând din când în 
când (cam 8 minute). Când ceapa s-a înmu-
iat, se adaugă înapoi în tigaie pulpele de pui, 
cu tot cu zeama pe care au lăsat-o în farfurie. 
Se toarnă și aproximativ 100 ml de supă (sau 
apă) și se acoperă. Se gătesc pulpele cam 15-
20 minute, la foc mic, sub capac, să fie bine 
pătrunse. Cât timp pulpele de pui se înăbușă, 
se pune zahărul într-o tigaie. Se aprinde focul 
și se lasă zahărul să se caramelizeze până 

capătă o culoare brun-aurie. Se adaugă ime-
diat gutuile, toate deodată. Se amestecă să se 
îmbrace gutuile în caramel cât mai bine, apoi 
se adaugă coniacul. E posibil să se aprindă co-

niacul, atunci când intră în contact cu tigaia și 
caramelul fierbinte. Arderea va consuma rapid 
alcoolul și flăcările se vor stinge de la sine când 
acesta se va epuiza. Se adaugă atunci supa 
rămasă (cam 150 ml). Se amestecă bine pe 
fundul tigăii, pentru ca tot zahărul caramelizat 
să se desprindă și să se dizolve. Imediat ce s-a 
dizolvat zahărul caramelizat, se toarnă gutuile 
și siropul peste pulpele de pui. Se amestecă 
și se dă în clocot. Făina se omogenizează cu 
40 ml de apă rece, apoi se adaugă peste so-
sul din tigaie. Se fierbe totul împreună cam 7-8 
minute, până când gutuile sunt pătrunse, fără 
să-și piardă forma sau să devină prea moi. În 
final, se asezonează cu sare, piper proaspăt 
măcinat, puţin oţet, sau suc de lămâie. Se dă 
în clocot și se oprește focul. Se servesc calde, 
alături de feliile de gutui caramelizate și sosul 
din jurul lor. 

Poftă bună!

• Iată câteva rețete de bucate cu gutui:
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Clepsidra albastră ce măsoară timpul poeziei 

Alergând mereu după timp, după 
cum afirmă însăși poeta Paraschiva 
Abutnăriței, ea a descoperit instrumen-
tul poetic care măsoară acest timp – 
clepsidra albastră, clepsidra ce „închi-
de filele anilor” și întoarsă „de-o mână 
nevăzută”. Probabil că de aici a pornit 
ideea de a selecta anumite poezii pen-
tru un nou volum întitulat nu altfel decât 
„Nisipul din clepsidra albastră”. Pentru 
autoare apariția lui are o semnificație 
dublă, deoarece evenimentul cultural 
s-a produs la Cernăuți, grație contribu-

ției prietenilor ei de la Societatea pen-
tru Cultura și Literatura Română din 
Bucovina „Mihai Eminescu”. Placheta 
„Nisipul din clepsidra albastră”  a văzut 
lumina tiparului la Editura cernăuțeană 
„Druk Art”, iar lansarea a avut loc săp-
tămâna curentă la Catedra de Filologie 
Română și Clasică a Universității Națio-
nale „Iuri Fedkovyci”. Titulara Catedrei, 
docentul universitar Lora Bostan, a 
semnat prefața cărții. Îndemnându-i pe 
cititori la o lectură pasionată a poeziilor 
Paraschivei Abutnăriței, istoricul literar 

Lora Bostan a explicat: „Clepsidra 
albastră evidențiază imaginea ce-
rului, dar și a timpului ce se scurge 
prin faptele vieții de zi cu zi”. Ea 
devine „o metaforă interiorizată a 
trăirii, un punct de legătură între 
pământ și cer, între istorie și va-
loare spirituală, între om și anturaj 
cosmic”. 

În noua plachetă a doamnei 
Paraschiva Abutnăriței este pre-
zentă imaginea Cernăuțiului, urbe 
cu semnificații deosebite pentru 
autoare. „Tatăl meu, în perioada 
interbelică și-a făcut serviciul la 
Cernăuți. El ne-a spus nouă, copi-
ilor săi, să vizităm neapărat acest 
oraș atât de frumos”, ne-a mărturi-
sit poeta. Din îndemnul părintelui, 
dar și a inimii ea ține mereu calea 
spre Cernăuți. Autoarea afirmă: 
„Veghează Catedrala Sinodală/ La 
Eminescu vin românii, mulți/ Ora-
șul vechi mai are încă fală/ Cât mai 
călcăm pământ de Cernăuți”. 

Soții Abutnăriței din Vatra Dornei vin des la Cer-
năuți, sunt prezenți mai la toate evenimentele 

principale din viața culturală a românilor nord 
bucovineni. În timpul unor asemenea întâlniri de 
suflet, doamna Paraschiva Abutnăriței întregește 
atmosfera de înaltă trăire sufletească prin verbul 
ei poetic. Or, timpul sesizat cu inima plină de iubi-
re și este timpul Poeziei. 

Vedetele revin acasă, 
chemate de vioara lui Nicolae Hacman 

– Domnule Nicolae Hacman, un 
asemenea spectacol urma să aibă 
loc astă primăvară, însă oricum 
evenimentul rămâne actual, o po-
doabă muzicală a anului jubiliar 
pentru Dumneavoastră. Or, melodia 
„Ciocârlia”, pe care o interpretați la 
vioară cu atâta măiestrie, trezește 
aceleași sentimente la spectatori 
de răsună în perioada înfloririi na-
turii sau în miez de toamnă aurie. 

– Am visat la un asemenea spectacol 
de zile mari, știind cât de mult așteaptă așa 
ceva românii din ținutul nostru. Doar nu 
întotdeauna poți aduna pe aceeași scenă 
atâtea vedete, împrăștiate, cum s-ar spu-
ne, prin lume. Chiar de la bun început am 
dorit s-o invităm pe Sofia Vicoveanca, doar 
ea este născută la Toporăuți, în regiunea 
noastră. Dar concertul nostru a coincis cu 
un turneu peste hotare a Sofiei Vicoveanca 
și ea, evident, nu poate să vină la Cernăuți. 

– Oricum, spectacolul a stârnit 
un mare agiotaj… 

– Chiar în primele zile, după ce a apărut 
anunțul, s-au găsit atâția doritori de a veni 
la concert, încât nu au mai rămas locuri li-
bere în sala Filarmonicii. Aceasta m-a dus 
la gândul că trebuie să avem câteva ase-
menea concerte pe an. Aș putea organiza 
așa ceva, dar problema constă în finanțe. 
Or, fără de sponsori nu ne putem înconjura. 
Dacă am dispune de ei, spectacolul folclo-
ric „Vedetele revin acasă” ar putea deveni 
tradițional. În cazul dat aș vrea să le mul-
țumesc sponsorilor – Guvernului României, 
Filarmonicii regionale „Dmytro Gnatiuk” și 
Fundației Culturale „Casa Limbii Române”.

– Vestiții noștri interpreți vor fi 
acompaniați de muzicanții lui Nico-
lae Hacman, cu care nu au evoluat 
niciodată până acum. 

– Este o practică obișnuită, dar ea ne 
privește pe noi, muzicanții. Majoritatea in-

terpreților mi-au trimis notele pieselor mu-
zicale, pe care le-au ales pentru concertul 
nostru, cu o lună înainte, ca orchestra să 
lucreze cu ele. Alții ne-au propus să ne fo-
losim de imprimările audio din YouTube. Ei 
le-au ascultat și le-au pus pe note. Înainte 
de concert vor fi câteva repetiții cu interpreții 
și atât. Doar toți sunt profesioniști și aceasta 
este suficient. 

Dar vreau să spun și altceva: muzican-
ții care vor ieși pe scenă nu constituie un 
ansamblu. Ei activează în diferite colective 
artistice. Mulți sunt ucraineni, dar pentru un 
muzicant adevărat nu constituie o problemă 
să interpreteze melodii din creația altui po-
por. Important este că instrumentiștii noștri 
vor fi pe scenă un ansamblu armonios, ca-
pabil să creeze o minunată sărbătoare mu-
zicală. 

– La aceasta ați și visat? 
– Am avut un vis sacru – să creez la 

Cernăuți, pe lângă Filarmonică, o orchestră 
de muzică populară românească. Deocam-
dată visul rămâne vis. Cu 25 de ani în urmă 
am creat Ansamblul „Plai”, cu care am evo-
luat și evoluăm în multe țări europene. Dar 
iată, gândul la o orchestră de înaltă ținută 
profesionistă nu mă părăsește. Și, totuși, 
caut posibilități să organizez la Cernăuți 
sărbători mai mari sau mai mici ale cânte-
cului popular românesc. 

– Din partea numeroșilor spec-
tatori Vă urăm putere de creație și 
dorim ca vioara lui Nicolae Hacman 
să farmece încă mult timp inimile 
adoratorilor de folclor muzical ro-
mânesc din ținut.  

  Pagină realizată de Vasile CARLAȘCIUC

La Cernăuți s-a anunțat un spectacol folcloric 
extraordinar. Pe scena Filarmonicii „Dmytro 

Gnatiuk” vor evolua anumiți interpreți de muzi-
că românească, originari din regiunea noastră, 
care și-au găsit destinul în Moldova și România. 
Într-adevăr, vedetele bucovinene revin  acasă cu 
mare dor de baștină și cântec, pentru a satisface 
setea publicului de folclorul muzical românesc. 
De la Chișinău sosesc Ion Paulencu, artist al po-
porului, și Maria Iliuț, artistă emerită, precum și 
naistul Marin Gheras și trompetistul Petru Strel-
ciuc, iar de la București – tinerii interpreți Grigo-
re Gherman și Ilie Caraș, de la Iași – un alt inter-
pret din aceeași generație, Alexandru Tărâțeanu. 
Ei vor fi acompaniați de muzicanții lui Nicolae 
Hacman. 
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Istoria şi doina satului Oprişeni 

File luminoase 
din cartea vieții 

unui neam 
Satul Oprișeni, veche vatră de români, 

se mândrește cu faptul că are unul dintre 
cele mai bogate muzee sătești de istorie și 
arheologie din regiune, iar tinerii pasionați 
de istoria meleagului natal, susținuți și încu-

rajați de directorul și profesorul de istorie de 
la Școala medie locală, Nicolae Bodnariuc, 
mai fac săpături, completând exponatele de 
muzeu cu obiectele descoperite în substra-
turile istorice. Satul Oprișeni se mândrește 
cu faptul că pe aici a trecut Ștefan cel Mare 
și Sfânt, fapt înveșnicit printr-un bust al vi-
teazului voievod, ridicat pe una din ulițe și 

pe care vin să-l vadă turiști din România, 
căci drumul internațional trece pe la o mar-
gine a localității. Și mai intenționează opri-
șenenii să ridice încă un bust – al voievodu-
lui Alexandru cel Bun, în hrisoavele căruia 
a fost atestat pentru prima dată satul lor de 
baștină. Localitatea Oprișeni dispune și de 
o monografie a sa foarte solidă, scrisă cu 
pasiune și dragoste față de istoria neamului 
de regretatul scriitor Dumitru Covalciuc, un 
fiu devotat al satului. Apreciindu-i meritele, 

consătenii săi s-au grăbit să-i ridice un bust 
în curtea școlii, unde acesta a învățat pe 
timpurile nu prea îndepărtate și, ori de câte 
ori avea ocazia, trecea pe aici, îndemnân-
du-i la carte și la demnitate națională pe co-
piii satului. Este simbolic faptul că în cadrul 
sărbătoririi a 600 de ani de la prima atesta-
re documentară a satului Oprișeni, a și fost  
inaugurat bustul lui Dumitru Covalciuc. 

Tinerețea 
și cântecul 
din bătrâni 

Pășind în cel de-al șaptelea veac al 
său, satul Oprișeni continuă să rămână 
vatră aleasă a unor gospodari iubitori de 
neam, istorie și tradiție. Duminica trecută, 
la Casa de cultură din localitate a avut loc 
festivitatea „Satule, vatră aleasă”, organiza-
tă cu susținerea Consiliului Sătesc (primar, 
domnul Nicolae Popovici) și administrației 
școlii (director, domnul Nicolae Bodnariuc). 
La pregătirea numerelor artistice și-a adus 
contribuția profesoara și activista culturală, 
doamna Veronica Rusu. 

– Doamnă Veronica, deseori îi 
aduceți la festivitățile de la Cernă-
uți, organizate de societățile noas-
tre național-culturale,  pe micii 
artiști amatori de la Oprișeni, păs-
trători ai tradițiilor spirituale româ-
nești. Sunt elevii Dumneavoastră, 
cărora le altoiți dragostea față de 
cântec și folclor. Acest lucru l-a 
demonstrat și festivitatea „Satule, 
vatră aleasă”. 

– A fost o festivitate la care au participat 
și mic și mare, toate talentele pe care le are 
Oprișeniul. Sala Casei de cultură a fost ar-
hiplină și toți au rămas foarte mulțumiți. Am 
fost organizatoare și participantă la diverse 
festivități, dar aceasta s-a deosebit. Au ieșit 

în scenă să proslăvească tezaurul nostru 
folcloric reprezentanți ai mai multor gene-
rații, începând cu elevii de la ciclul primar 
și terminând cu artiștii amatori cu tâmpla 
ninsă. Mi s-au încredințat nu numai colecti-
vele artistice de la școală, dar și Ansamblul 
popular etnofolcloric „Datina”, cu inimoșii 
artiști amatori Gheorghe și Valentina Plan-
tus, Maftei și Domnica Nimijan, Gheorghe și 
Doina Semco, Valentin și Elena Mereniuc, 
Vasile Pagon. Și am făcut o descoperire 
pentru mine: tineretul doreşte să participe 
la asemenea acțiuni. Din propria mea ex-
periență cunosc faptul că şi elevii mai mici 
interpretează cu mare plăcere cântece po-
pulare. Elevii din clasele mai mari se cam 
eschivează de la acest gen de muzică. La 
fel și tineretul. Dar, de data aceasta, tinerii 
din satul nostru m-au uimit plăcut prin dorin-
ţa lor de a participa la asemenea concerte. 
Iată, după concert, m-am întâlnit cu un cu-
plu familial care m-au întrebat dacă pot și ei 
să se alăture la artiștii amatori. Deci, dorință 
este, precum este și stimă față de tradițiile 
și cultura noastră. 

– Dumneavoastră ați amintit de 
colectivul popular „Datina”, cunos-
cut în regiune. Dar cine le urmează 
calea? 

– Avem un ansamblu folcloric „Tălăncu-
ța”, altul coregrafic – „Crenguța de brad”, 
un grup vocal care interpretează cântece 
ucrainene. E plăcut să lucrezi cu asemenea 
artiști amatori, care poartă în suflet cântecul 
popular. Iar aceasta înseamnă că la Opri-
șeni nu va seca izvorul acestui cântec. La 
asemenea festivități se prind în horă locui-
torii întregului sat. 

– Fiica Dvs., Cristina, de aseme-
nea, iubește cântecul nostru româ-
nesc. Nu o dată s-a prezentat pe 
scena unor festivități la Cernăuți, 
în alte localități din regiune. 

– Cristina îşi face masteratul la filoso-
fie și științe politice la Iași. Concomitent 
participă la activitatea Ansamblului „Doina 
Carpaților”, cântă și la Mitropolie. Când so-
sește acasă și are posibilitate să participe 
la festivitățile comunității noastre românești, 
nu scapă șansa. Planifică să evolueze în 
cadrul tradiționalului Festival de la Cernăuți 
„Să-mi cânți, cobzar”, care va avea loc în 
curând. La el vor participa  și alți artiști ama-
tori de la noi, din Oprișeni. 

Fiecare localitate își are farmecul ei pentru cei 
care trăiesc în ea, la fel și pentru cei care au 

pornit de acolo în lumea mare, chemați de stea-
ua destinului. Cunoscut de circa șase veacuri în 
istorie și cu denumiri diferite, satul Oprișeni, po-
menindu-se la o margine de țară, nu și-a margina-
lizat spiritualitatea și tradiția, nimbul lui național 
a rămas la fel de strălucit ca pe vremurile mai 
liniștite. 

  Pagină realizată de 
Vasile CARLAȘCIUC
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FC Voloca rămâne echipa invincibilă în  
Superliga regiunii Cernăuți la fotbal 

În cadrul etapei a XVIII-a  
FC Șkval (Ciornovka) a ce-
dat pe teren propriu în fața 
echipei FC Dnister cu scorul 
de 0:3. În schimb, FC Ma-
hala s-a impus în fața echi-

pei FC RA-Dent  cu scorul 
de 2:0. De menționat că FC 
Voloca nu a pierdut nici un 
meci în actualul sezon al Su-
perligii regiunii Cernăuți la 
fotbal și continuă să dețină 

poziția de lider în clasamen-
tul general cu 48 de puncte. 
Pe locul doi se situează FC 
Nepolokivţi cu 42 de puncte, 
urmată de FC Șkval, cu 35 
de puncte.

Cristiano Ronaldo primeşte 
mai mulți bani din  

Instagram decât din  
salariul de la Juventus 

Cristiano Ronaldo câştigă 
foarte mulţi bani la Juventus şi 
din contractele de publicitate, dar 
şi din Instagram! Starul portu-
ghez obţine aproape 50 milioane 
de euro din reţeaua de socializa-
re, la aproape 25 milioane distan-
ţă fiind marele rival Lionel Messi. 
Pagina lui Cristiano Ronaldo pe 
platforma online are nu mai puţin 
de 186 milioane de urmăritori, iar 
fiecare postare îi aduce milioane 
de like-uri. Iar postările sponsori-
zate din ultimele 12 luni i-au adus 
47,8 milioane de dolari şi domină 
în clasamentul mondial al spon-
sorizărilor de pe Instagram. A 
avut 49 de sponsorizări, fiecare 
dintre ele aducându-i aproape un 
milion de dolari!

În schimb, rivalul Lionel Messi 
primeşte doar 650.000 de dolari 
pentru postările plătite, iar cele 
36 de ad-uri i-au adus 23.300 
de dolari. Este, totuşi, pe locul 2, 
la distanţă mare de David Bec-

kham, cu 10,7 milioane de dolari, 
şi de Neymar, cu 7,2 milioane. 
Surprinzător, chiar dacă se află 
pe locul 4 al fotbaliştilor, Neymar 
primeşte mai mulţi bani decât Li-
onel Messi pentru fiecare spon-
sorizare, aproximativ 720.000 de 
dolari, dar a avut doar 10 postări 
de acest gen în ultimele 12 luni. 
Beckham primeşte 350.000 de 
dolari pentru sponsorizări, iar Zla-
tan câte 200.000 de dolari.

Campionatul Național  
la fotbal Liga a II-a

Au fost disputa-
te meciurile din cadrul 
etapei a XVI-a a Cam-
pionatului Național la 
fotbal Liga a II-a. Potrivit 
rezultatelor, FC Bucovi-
na se situează pe locul 
9 în clasamentul gene-
ral al Ligii a doua cu 10 
puncte acumulate. Mier-
curi, în cadrul etapei a 
XVII-a, FC Bucovina 
dispune de proaspătul 
lider al clasamentului, 
FC Polisia. Tot miercuri 
au avut loc partidele FC 
Veres – Obolon Brovary 
(2);  FC Kaluș – FC Di-
naz; FC Podillia – FC 
Nyva (T); FC Ceaika – 
FC Ujgorod.

Motocicliştii cernăuțeni  se pregătesc  
de închiderea sezonului moto

Iarna bate la ușă, iar motocicliș-
tii sunt nevoiți să se despartă pen-
tru o perioadă de autovehiculele 
îndrăgite. Evenimentul dedicat în-
chiderii sezonului moto va avea loc 
la 26 octombrie pe Piața Integrității 
din Cernăuți. Motocicliștii  se pre-
gătesc pentru o paradă pe străzile 
orașului. Coloana bikerilor va defila 
începând cu ora 12.00 pe străzile 
Eroii Maidanului, Komarov, Vorob-
kevyci, Principală și Piața Centrală. 

Scopurile acestui eveniment 
sunt atragerea atenției asupra pre-
zenței motocicliștilor în trafic, cât și 
informarea privind efectele nega-
tive asupra mediului înconjurător 
produse de poluare și identificarea 
mijloacelor și modalităților de trans-
port alternative autovehiculelor pe 
patru roți.

FC TOM.studio, câştigătoarea Ligii regiunii 
Cernăuți la fotbal 2019

Finala Ligii regiunii Cernăuți 
la fotbal a fost disputată între 
echipele FC TOM.studio (raio-
nul Chițmani) și FC Voloca (ra-
ionul Hliboca).  În pofida faptului 
că FC Voloca era considerată 
marea favorită, de data aceas-
ta norocul le-a surâs celor de la 

TOM.sdudio. Volocenii au pus 
accentul de jocul ofensiv și la 
începutul reprizei secunde con-
duceau cu scorul de 3:1.  Cu 
toate acestea, TOM.studio profi-
tă din plin de gafele apărării vo-
locenilor și reușește în minutul 
74 să egaleze scorul 3:3. Spre 

finalul întâlnirii, Ilia Guțuleak de 
la TOM.studio  trimite al patru-
lea gol în plasa volocenilor. Ast-
fel, FC TOM.studio – FC Voloca, 
scor final 4:3. Cel mai bun jucă-
tor al partidei a fost desemnat 
Oleksandr Stepanov de la TOM.
studio.

Doi cernăuțeni, câştigători 
ai Campionatului Mondial 

de Sambo
Doi sportivi cernău-

țeni au cucerit medalii 
de bronz la Campionatul 
Mondial de Sambo prin-
tre veterani. Competiția a 
avut loc în orașul  Limas-
sol, Cipru. Acest lucru 
este menționat pe pagina 
de Facebook a echipei 
naționale de  Sambo. An-
drii Melnyciuk (100 kg) a 
reușit să urce pe podiu-
mul de onoare la catego-
ria 40-44 de ani. De ase-
menea, Vasyl Tudan (68 
kg) s-a clasat tot pe locul 
trei la categoria 45- 49 de 
ani. În total, lotul național 
al Ucrainei a cucerit 30 
de medalii. La campionat 
au participat sambiști cu 
vârste cuprinse între 35 
și peste 65 de ani.

Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN
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Sentiment mai puternic decât tot Universul

Doamna Angela, eroina povestirii de 
mai jos, face parte anume din categoria 
persoanelor, cărora destinul le-a dat o 
lecție de viață nemaipomenită și pen-
tru care nu încetează să-i mulțumeas-
că Bunului Dumnezeu. Face parte din 
generația pentru care părinții decideau 
totul atunci când tinerii făceau cel mai 
important pas în viața lor. Cei care i-au 
dat viață Angelei au decis soarta ei încă 
până la venirea pe lume a fetiței. Așa o 
făceau, de fapt, mai toți părinții pe vre-
mea ceea. Cineva s-ar cruci acum să 
audă că fata era nevoită să se mărite 
după un om ce nu-i era drag numai din 
simplul motiv că așa au decis părinții. Și 
ce dacă era cu un sfert de veac mai în 
vârstă? Contau fălcile de pământ, boii 
și alte averi. Părinții Angelei i l-au ales 
de bărbat pe feciorul lui nea Toadere, un 
prieten de nedespărțit al tatălui ei. Când 
Angela a văzut lumina zilei, Niculuță 

(așa îl chema pe „alesul” ei) împlinise 
deja doi anișori. Tatăl său și tatăl Ange-
lei crescuse pe aceeași uliță din sat, au 
umblat împreună la școală, și să vezi 
minune când au fost recrutați la datoria 
față de țară s-au pomenit în aceiași uni-
tate militară. Și dacă surprizele veneau 
una după alta, apoi și Bunul Dumnezeu 
le-a trimis în cale două surori-gemene. 
Și iată că atunci când Angela a venit pe 
lume, mult s-au bucurat cei patru și ime-
diat, mai ales bărbații, s-au înțeles că 
vor fi cuscri și vor deveni o familie unită, 
ce va trăi în bună înțelegere cât va voi 
Bunul Dumnezeu.

Anii au trecut și copiii s-au făcut în-
alți și frumoși. Părinții doreau să joace 
nunta cea frumoasă imediat ce Angela 
va ieși de pe băncile școlii. Părinții lui 
Nicolae au muncit toată viața în colhoz, 
iar odată cu acel val al restructurării (să-
l ia naiba spun mulți) s-a abătut asupra 
satelor noastre și gospodăriile agricole 
au fost lichidate, s-au încumetat să-și 
organizeze o firmă agricolă proprie și 
să ducă mai departe faima satului în tot 
raionul și nu numai. Nicolae a muncit de 
mic copil umăr la umăr cu părinții. Nu se 
rușina niciodată să se așeze la cârma 
tractorului sau a combinei, ba chiar și la 

mulsul celor 15 vaci pe care le avea în 
îngrijire mama. Le făcea băiatul pe toate 
cu multă râvnă în timp ce alți colegi de 
clasă se pierdeau zile întregi cu halba 
de bere în mână pe lângă prăvăliile din 
localitate sau alergau după fustele fete-
lor pe la discoteci. La cei 24 de ani ai 
săi, bineînțeles cu ajutorul părinților, el a 
reușit să-și dureze o casă de o rară fru-
musețe în sat. Reușise flăcăul să facă și 
studii tehnico-profesionale, unde însuși-
se toate meseriile necesare cândva în 
colhozuri – șofer, tractorist, combainer 
și altele. 

Angela crescuse o frumusețe de 
fată. Mulți flăcăi din sat o visau în ro-
chie albă de mireasă alături. Și cum vă 
spuneam, imediat ce a absolvit clasa a 
zecea, părinții au început pregătirile de 
nuntă. Fata nu nutrea sentimente deo-
sebite pentru Nicolae, dar nici nu putea 
spune că-i este indiferent. Nutrea față 

de băiat mai degrabă sentimente fră-
țești. În plus, fata încă nu era pregătită 
să îmbrace rochia de mireasă. La fel 
ca alte fete de seama ei vroia să facă 
studii, să obțină o profesie și apoi să-
și întemeieze o familie, de ce nu și ală-
turi de Nicolae. Părinții o țineau morțiș 
una și bună că studiile nu sunt pentru o 
fată ca ea și că alături de un asemenea 
flăcău nu va avea nevoie să lucreze, ci 
să-și vadă de treburile casei și de copiii 
ce vor veni pe lume. Dar, vorba ceea: 
nu mor caii când vor câinii. Planurile 
părinților s-au dus de râpă când în pri-
măvara acelui an poștașul i-a adus lui 
Nicolae chemare la comisariatul militar. 
Mult s-au scârbit cei ai casei, dar nu au 
avut ce face. Legea e lege și apoi, s-au 
gândit ei, că armata îl călește pe oricare 
bărbat. S-a dat o petrecere de neuitat 
când Nicolae a fost condus la armată de 
întregul sat. Părinții au chitit în așa fel 
încât tinerii să fie așezați în capul mesei 
ca la o nuntă. În toiul petrecerii Nicolae 
a luat-o de mână pe Angela și, privind-o 
drept în ochi, i-a spus:

– Angelica, scumpa mea. Mă duc cu 
inima frântă pentru că rămâi aici, iar eu 
voi fi departe de tine. Sper că o să-mi 
scrii, iar răvașele tale mă vor ajuta ca 

cei doi ani de cătănie să treacă neob-
servați.          

Fata a dat afirmativ din cap, dar 
numai Dumnezeu știe la ce se gândea 
atunci. În acea noapte s-au plimbat până 
în zori sub clar de lună, iar primele raze 
ale soarelui i-a găsit îmbrățișați într-un 
lan de porumb de la o margine de sat. A 
doua zi și-au luat rămas bun. Angela l-a 
condus pe Nicolae până la punctul de 
recrutare din Chițmani. Peste vreo săp-
tămână au început să vină ca un noian 
în iarnă scrisorile de la flăcău. Primele 
șase luni fata îi scria regulat. În toamna 
acelui an a plecat la Cernăuți pentru a 
intra la o instituție de învățământ. Fiind 
pasionată de limba Marelui Eminescu a 
ales filologia română. După plecarea lui 
Nicolae  la cătănie a citit literatura ne-
cesară și s-a pregătit mult pentru a-și 
împrospăta cunoștințele acumulate în 
anii de școală. Mult s-a împotrivit ma-
mă-sa, dar fata a nu a cedat. Până la 
urmă fiica i-a promis că imediat după 
absolvirea facultății va reveni ca învăță-
toare în satul natal și mama s-a liniștit. 
În gândul ei Angela nu avea nici o in-
tenție de a reveni la țară. Prietenele din 
clasele mai mari i-au povestit că la oraș 
e o altă viață și că acolo sunt mai multe 
posibilități de a se aranja la un loc de 
muncă stabil și bine plătit. Și iată-le exa-
menele de admitere. Prima încercare, la 
limba română, a trecut-o cu succes, dar 
iată compunerea pe temă liberă, ce se 

scria pe acele timpuri, i-a 
jucat festa. În fine, Angela 
nu și-a văzut numele în lis-
ta celor admiși la studii, dar 
nu s-a pierdut cu firea. A 
decis să nu se mai întoarcă 
în sat, ci să încerce în anul 
următor și i-a spus mamei 
că a fost înmatriculată în 
anul întâi. A fost găzduită 
de prietenele sale, ce-și 
făceau deja studiile la di-
ferite instituții, și s-a anga-
jat cu serviciul în cantina 
universității pentru a fi mai 
aproape de Almamater. 
După vreo câteva luni de 
ședere în oraș Angela a 
făcut cunoștință cu Valeriu, 
un aventurier fără pere-
che, care a reușit să-i su-
cească mințile din primele 
zile. Fata a uitat cu totul de 
simpatia sa de la țară și se 
vedea deja alături de el o 
doamnă de la oraș, care-i 
va naște mulți copii. Mai pe 
scurt, fata s-a îndrăgostit 
de la prima vedere. Însă, 
dragostea lor a apus, după 
cum a și început de rapid, 
fără ceartă și fără supă-
rări. Într-o seară Valeriu i-a 
spus că sentimentele lui 
față de ea nu mai sunt ca 

la început și Valeriu și-a strâns în grabă 
lucrurile și a plecat, fără a-i cere care-
va explicații. Peste câteva zile a primit 
o scrisoare de la mamă-sa în care ea îi 
comunica că Nicolae s-a întors din ar-
mată și ar fi bine să dea pe acasă. Și 
fata a decis să plece în sat. Dacă nu va 
reuși să restabilească relațiile cu Nicu-
luță, s-a gândit în sinea ei, va fi alături 
de ființele dragi inimii – părinții. Înainte 
de plecare a hotărât să facă un control 
medical. Avea amețeli și grețuri, ce nu-i 
dădeau pace mai multe zile la rând. 
După ce a examinat-o medicul terapeut, 
o doamnă sub 50 de ani, a exclamat:

– Draga mea, cred că ar fi mai bine 
să intri în cabinetul vecin. E pe linia me-
dicului-ginecolog.

Toată lumea s-a prăvălit într-o clipă 
sub picioarele Angelei. Ce să facă? Ini-
ma îi zicea să nu facă această crimă, să 
nu ucidă un suflet nevinovat. Nici nu do-
rea acest lucru. Erau încă prea proas-
pete și atât de puternice sentimentele 
pentru Valeriu. Noaptea a avut și un vis 
în care i s-a arătat un băiețel ce o implo-
ra cu glăscioru-i plăpând: „Nu mă ucide, 
mămico”. 

Dumitru VERBIŢCHI  
 (Va urma)

De la lume adunate

BERBECUL. Ai putea începe această 
săptămână prin a sparge cu toată puterea în-
tregul set de reguli sociale pe care le urmezi. 
Această săptămână aduce în prim plan ca-
pacitatea ta de adaptare la tot ceea ce este 
nou. Eşti energic şi în stare de orice! Te con-

centrezi pe parteneriate şi există suficiente abilităţi de a 
interacţiona cu prietenii. Dacă ai de gând să lupţi, asigu-
ră-te că merită. 

TAURUL. În aceste zile vei dispune de 
suficientă energie pentru a munci din greu 
şi vei duce la bun sfârşit proiectele propuse. 
Mercur îţi oferi şansa de a clarifica şi  a ex-
plica problemele unei persoane apropiate. La 

serviciu eşti destul de dur în replici, încât să atragi anti-
patiile colegilor. Este o perioadă benefică de a te odihni 
împreună cu familia.  

GEMENII. Eşti viguros şi dispus să lu-
crezi mult. Încrederea în sine este puternică şi 
nu vei duce lupte cu cei din jur. Calmul, efici-
enţa şi competenţa sunt atributele care te vor 
ajuta în toate. În week-end acordă mai multă 
atenţie sănătăţii. De la evenimentele care au 

loc în viața personală și până la ceea ce ți se întâmplă la 
birou, îți dai seama că nu vei putea să te echilibrezi din 
punct de vedere psihic.

RACUL. Siguranța de sine este cea care 
te va ghida în tot ceea ce faci. La nivel energe-
tic nu vei simți nimic pe parcursul acestei săp-
tămâni. Rămâi la fel de conectat emoțional la 
cei dragi, te ocupi de toate proiectele pe care 
le ai în derulare și reușești chiar să te răsfeți 

cu tot felul de mici bucurii. Atenţia o vei concentra spre 
casă şi familie, dând dovadă de multă răbdare şi calm. 

LEUL. Zilele acestea te preocupă scurte 
călătorii şi câteva întâlniri romantice. Nu tot ceea 
ce faci trebuie să aibă un scop anume. Atunci 
când te afli în contexte profesionale, asigură-te 
că reușești să pui în evidenţă cea mai bună ca-
litate a ta. Este important ca cei din jur să te per-

ceapă ca fiind un partener de afaceri promițător. Cheltuieli 
mari nu sunt prevăzute pentru această săptămână. 

FECIOARA. Te vei concentra asupra 
câştigurilor, a fluxului de numerar şi a bunu-
rilor personale. Vei obţine sume consistente, 
dar pe care le vei cheltui repede pe lucruri 
frumoase. În week-end vei întâlni oameni noi 
şi vei lega prietenii frumoase.  La serviciu vei  

îndeplini cu succes toate obiectivele profesionale. De 
asemenea, în plan personal totul pare să se închege în-
tr-o manieră pozitivă.

BALANŢA. O săptămână caracterizată 
de o activitate sporită pentru a promova pro-
priile interese şi pentru a se afirma. Vei lupta 
pentru aceste realizări, dar şi rezultatele vor 
fi pe măsura eforturilor depuse.  Dar, în viaţa 
personală îngrijorarea  ia amploare şi vei pier-

de controlul asupra propriei persoane. Te simți confuz și 
nesigur. La orice pas ai senzația că viața îți joacă feste și 
că nu mai ai încredere în nimic. 

SCORPIONUL. Este un moment ex-
celent pentru a discuta şi negocia tot felul 
de contracte. Vei găsi soluţii până şi la cele 
mai dificile probleme. O viață socială intensă 
este foarte importantă pentru vitalitatea ta. Ai 
nevoie de mai mult timp pentru propria per-

soană. Familia te sprijină în tot ceea ce faci și îți oferă 
afecțiune și stabilitate emoțională, dar în același timp te 
și epuizează la nivel energetic.

SĂGETĂTORUL. La serviciu va trebui 
să te concentrezi pe cooperarea cu cineva 
anume. În acest mod nu vei pierde timpul cu 
tot felul de discuţii. Dar va fi o stare de agitație 
și nesiguranță. Ești atacat din punct de vedere 
al abilităților pe care le deții, fiind conștient că 

nu mai poți să te dezici de poziţia ta. Dar nu eşti capabil 
să o faci, din punct de vedere psihic.

CAPRICORNUL. Eşti atractiv în ochii 
celor din jur şi mai ales în ochii şefilor.  Am-
biţia îţi este stârnită de un amic sau un co-
leg de serviciu. Sacrificiile pe care consideri 
că le faci pentru a menține un anumit nivel 
de armonie în cadrul familiei, sunt recom-

pensate pe măsură. Zilele acestea poartă în ele multă 
tensiune la nivel energetic. În week-end ar fi bine să vă 
odihniţi împreună cu cei din familie. 

VĂRSĂTORUL. Anturajul de prieteni 
are un efect negativ asupra motivației tale pro-
fesionale. Această săptămână îți oferă însă 
noi oportunități pe care este indicat să le fructi-
fici. Agitația din ultima perioadă continuă să fie 
la fel de apăsătoare. Chiar dacă inconștientul 

te pune față în față cu mecanisme de apărare pe care nu 
reușești să le înțelegi, accepți să te lași „apărat". 

PEȘTII.  Pot apărea diferite conflicte le-
gate de o proprietate comună, împrumuturi 
sau credite ipotecare. Va fi o problemă rezol-
vată cu succes, mai ales dacă la mijloc sunt 
negocieri financiare. La orice pas te surprinzi 
vorbind cu sine pentru a te convinge că ceea 

ce faci este drept și se justifică. Acum ai nevoie de rutină 
și echilibru. 

HOROSCOP
28.10-3.11.2019Inima îi zicea să nu facă această crimă, să nu ucidă un 

suflet nevinovat. Nici nu dorea acest lucru. Erau încă prea 
proaspete și atât de puternice sentimentele pentru Valeriu. 
   Fiecare dintre noi, muritorii, are parte în această viață 
de lecții din partea destinului. Aceste surprize sunt uneori 
plăcute, altădată vin ca un tunet din senin. Și nu fiecare are 
puterea de a le accepta și a le însuși. Unii trec peste ele, 
dând vraiște din mână. Și abia când viața înclină spre chindii 
și în plete apar primele fire albe, oamenii își dau seama că 
Destinul, a fost blând cu ei și a avut atâta dreptate.
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Cum se formează pietrele la rinichi, depunerile 
care duc la dureri atroce şi cum le putem preveni

Specialiștii susțin că pietrele la rinichi 
au o multitudine de cauze, cele mai evi-
dente fiind consumul insuficient de lichide, 
fumatul sau chiar abuzul de băuturi alco-
olice, anumite afecțiuni metabolice, obezi-
tatea, dar și factorul ereditar joacă un rol 
important. Pietrele la rinichi afectează ori-
ce parte a tractului urinar, de la rinichi la 
vezica urinară.

Principalele simptome sunt: dureri ab-
dominale severe, dureri localizate în păr-
țile laterale ale corpului, în zona inferioară 
a spatelui. Uneori durerea este însoțită de  
stări de vomă. Deseori, durerea pe care o 
resimte pacientul atunci când are loc elimi-
narea calculilor este comparată cu aceea 
pe care o simte o femeie la naștere.

Specialiștii clasifică calculii renali, 
după compoziţie, în patru tipuri principale: 

din calciu, din oxalaţi de calciu, din fosfaţi 
de calciu sau dintr-o combinaţie a celor 
două.

Tratamentul, 
în funcție 

de dimensiunea 
calculilor   

Tratamentul diferă de la un pacient la 
altul, în funcție de dimensiunile calculilor, 
natura, localizarea și numărul acestora. 
Pietrele mici (cu diametrul de 5 mm) care 
nu produc infecții și nici nu dau dureri de re-
gulă pot fi eliminate fără ajutorul medicului, 
dacă pacientul consumă multe lichide – 2 
sau 3 litri pe zi.

Ceaiurile care 
dizolvă și elimină 
pietrele la rinichi
Pentru calculi de mici dimensiuni și 

nisip, cea mai bună soluție sunt ceaiurile 
diuretice. Ceaiurile favorizează dizolva-
rea sărurilor și eliminarea lor prin urină. 
Creșterea cantității de urină spală căile 
urinare și mobilizează nisipul și calculii 
mici.

Când pietrele sunt mari există o re-
stricție cu privire la plantele cu efect diu-
retic, pentru că există riscul ca acești cal-
culi mari să pornească pe căile urinare 
și să provoace colică renală, infecții sau 
hidronefroză (retenția de urină, produsă 
de un obstacol la nivelul tractului urinar).

Există foarte multe plante cu efect 
diuretic: mesteacănul, coada calului, 
mătasea de porumb, cozile de cireșe, 
ienupărul. Unele plante au și efectul de 
a dizolva calculii: urzica și coada calului. 

Cum se prepară 
ceaiurile diuretice

În general, în fitoterapia europeană nu se 
folosesc concentrații foarte mari de plante. 
Specialistul recomandă să se folosească apro-
ximativ două grame de plante, sau mai exact o 
linguriță la o cană de apă.

Plantele cu conținut de uleiuri eterice, 
precum ienupărul se prepară sub formă 
de infuzie. Cele mai grosiere – rădăcini, 
scoarță sau mătase de porumb – se pre-
pară sub formă de decoct.

Diferența dintre infuzie și decoct e că 
în cazul infuziei planta este opărită cu apă 
clocotită și se lasă aproximativ cinci minute 
acoperită, iar în cazul decoctului planta se 
fierbe câteva minute.

Cu excepția ienupărului care nu se fo-
losește multă vreme, cel mult două săptă-
mâni în general, celelalte plante pot fi folo-
site pe termen lung.

Însă e bine să nu folosim aceeași plan-

tă foarte multă vreme, ci prin rotație. Se 
foloseşte o lună ceai de mesteacăn, o lună 
– ceai de urzică, o lună – ceai de troscot. 

Alimentația  
nesănătoasă  

favorizează apariția  
calculilor renali
O alimentație nesănătoasă poate fa-

voriza apariția calculilor renali. Sarea, 
grăsimile, carnea, proteinele vegetale și 
carbohidrații nerafinați, dacă sunt consu-
mate în exces, pot contribui la formarea 
pietrelor la rinichi. De asemenea, este 
bine să evităm consumul de băuturi acidu-
late. Unele studii susțin că magneziul pre-
vine formarea tuturor tipurilor de calculi 
renali. De aceea, e indicat să consumăm 
cât mai multe alimente bogate în acest 
mineral precum: legume cu frunze verzi, 
fructe de mare, pot fi folosite suplimente 
pe bază de magneziu.

Pietrele la rinichi –  denumirea populară a cal-
culilor renali duc la afecțiunea numită în ter-

meni medicali litiază renală sau nefrolitiază. Se 
întâlnesc de cele mai multe ori la persoanele cu 
vârstă de 20-40 de ani. Depunerile de minerale 
și săruri acide sub formă de pietre la nivelul rini-
chilor determină colica renală care se manifestă 
prin dureri abdominale intense.

Leac împotriva 
cancerului descoperit 
într-un aliment banal

Un ingredient care se găseşte 
în uleiul extra-virgin de măsline, 
numit antioxidant oleocantal, era 
cunoscut pentru capacitatea sa de 
a distruge o varietate de celule can-
ceroase umane, dar procesul prin 
care acest lucru avea loc nu fusese 
înţeles până nu demult. Antioxidan-
tul oleocantal păstrează intacte ce-
lulele sănătoase.

Paul Breslin, profesor la Univer-
sitatea Rutgers, a crezut iniţial că 
oleocantalul distruge celulele can-
ceroase ţintind o proteină-cheie din 
acestea care declanşează apoptoza, 
un proces prin care celulele vătăma-
te îşi declanşează auto-distrugerea 
ca răspuns la un anumit semnal. 
Pornind de la această teorie, el a 
început să examineze îndeaproape 
procesul.

Aşadar, în urma studiilor, pentru 
distrugerea celulelor canceroase, 
apoptoza necesita între 16 şi 24 de 
ore pentru a-şi face efectul, în timp 
ce oleocantalul distruge celulele can-
ceroase în doar 30 de minute – 1 oră.

După aceste studii, cercetătorii 
au descoperit că oleocantalul pătrun-
dea în veziculele celulelor canceroa-
se, iar în cazul celulelor sănătoase, 
oleocantalul provoca o oprire tem-
porară a ciclului lor de viaţă. După 
24 de ore acesta revenea la normal. 
Cercetătorii spun că vor încerca să 
determine, în continuare, efectul ole-
ocantalului la nivelul celulelor can-
ceroase care apar la animale.

Cercetătorii au făcut o descoperi-
re uimitoare. În urma unor teste, 

aceștia au depistat că un produs, 
destul de obișnuit,  conține ingredien-
tul minune.

Remediul natural care distruge 
celulele canceroase 

şi vindecă întregul organism

Persoanele care au folosit 
acest remediu susțin că are bene-
ficii uimitoare pentru sănătate și 
întârzie îmbătrânirea. Vitaminele, 
mineralele, substanțele bioactive, 
proteinele, carbohidrații și uleiuri-
le vegetale pe care le conține lup-
tă cu cele mai severe  boli.

Ingrediente: 400 grame 
grâu încolțit, 15 lămâi, 12 căței de 
usturoi, 1 kg miere de albine, 400 
grame nuci.

Preparare. Se pun 400 
grame de boabe de grâu uscat 
într-un borcan transparent și se 
acoperă cu apă. Se lasă la înmu-

iat peste noapte. 
Dimineața, se 
varsă apa în care 
s-au înmuiat și 
se strecoară. Se 
clătește grâul de 
câteva ori cu apă 
rece și se lasă în 
scurgătoare pen-
tru 1-2 zile sau 
până când înce-
pe să germine-
ze. Zilnic, grâul 
trebuie udat cu 
apă proaspătă 
de două ori, dimi-

neața și seara. După ce a încolțit, 
se pun grâul, nucile și usturoiul 
curățat într-un borcan de sticlă. 
Se stoarce sucul de la lămâi și se 
adaugă în borcan. Se amestecă 
bine,  apoi se adaugă și mierea de 
albine, amestecând cu o lingură de 
lemn. Amestecul se depozitează 
în frigider pentru 3 zile. 

Se ia 1-2 linguri din amestec cu 
30 de minute înainte de micul-de-
jun, prânz și înainte de culcare. 
Tratamentul urmează până se 
consumă tot amestecul. Se folo-
seşte acest remediu o dată pe an.

(Leacuri și terapii)

Rubrică susţinută de Valeria ŞTEFUREAC
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Întâlnire cu prima noastră învățătoare 
după 50 de ani 

Străinătate 
Străinătate, străinătate,
Pe mulți i-ai dus departe,
Departe de casă, de țară,
De tată și de mamă,
De tot ce e scump și drag. 
La străini să fie slugă

Ca să aibă-un ban în pungă. 
Ca să faci casă, să ai ceva 
Trebuie să muncești cu sudoarea ta. 
Străinătate, soartă grea, 
Ai luat și din familia mea. 
Copiii vin și pleacă, 
Mama-n lacrimi se îneacă. 
Ei pleacă și te lasă, 
Dorul iarăşi te apasă. 

Am trecut și eu prin ea
Și-am simțit cât e de grea. 
Am trecut prin foc și pară
Și-am gustat pâinea amară. 
M-am pierdut, m-am regăsit 
Și acasă am venit. 
Dumnezeu m-a ajutat 
Și de toate am scăpat. 

O, Iisuse, numai Tu poți
Să-i aduni grămăjoară pe toți, 
Pe copii și pe nepoți. 

Ștefania VITRESCU (AXANI)
Or. Cernăuți,

Ţețina 

Au trecut 50 de ani de când am absolvit școala. 
După ce ne-am despărțit de școala dragă, soarta 

ne-a purtat prin lume, fiecare avându-și drumul și no-
rocul său. Unii colegi de clasă au rămas în sat, pe alții 
viața i-a dus departe. 
Și iată, ne-am întâlnit după jumătate de veac cu pri-
ma noastră învățătoare – doamna Fruzina Jevca de la 
Școala din Ostrița-Mahala, raionul Noua Suliță, care a 
fost pentru noi a doua mamă.  Ea ne-a învățat  să ci-
tim și să scriem și a avut răbdare față de fiecare elev. 
Vocea ei blândă și acum, după atâția ani, ne-a pătruns 
adânc în suflet, deși nu mai suntem copii și am trecut 
prin multe încercări ale destinului. Această întâlnire 
va rămâne pentru totdeauna în inimile noastre. 

Foștilor 
    mei învățători 

Dragii mei învățători,
Bunii mei învățători,
Să trăiți atâta cât doriți
Și nicicând să nu îmbătrâniți.

V-au nins florile de măr
Cu fire albe-al vostru păr,
Dar în suflet mereu se strecoară
Tinerețea și primăvara.

Vorba voastră e povață,
Ce-o păstrez întreaga viață
De-a trăi, munci și cuteza,
Greutățile de a le-nfrunta.

Bunii mei neobosiți
Și mereu neosteniți,
Mult se cade, se cuvine
Să vă fie-n viață bine...

S-aveți pace, sănătate,
Voie bună și de toate,
S-aveți în case numai sărbători,
Pe masă – buchete de flori.

Dor de toamnă
Mi-e dor de tine, toamnă,
Când vine-un vânt pribeag
Și-mi răvășește zarea,
Și-mi poposește-n prag.
Mi-e dor de tine, toamnă,
Cu fân stingher prin lunci

Și păsări călătoare,
Și multe mere dulci.
Mi-e dor de tine toamnă,
Cu vraf de ghidușii
Și crizanteme albe,
Și multe bucurii.

Mi-e dor de tine, toamnă,
Cu chipul tău blajin
Și vorba ta sprințară,
Și bunul tău suspin.

Mi-e dor de tine, toamnă,
Când bate-un vânt pribeag
Și-mi adumbrește zarea,
Și-mi stă grăbit în prag.

Eleonora SCHIPOR,
profesoară

„Rugăm 
să ne  iertați” 

Patru frați din Ucraina
S-au dus în grabă pe vecie,
Căci războiul, bată-l vina, 
Dă omor și sărăcie. 

S-au dus să lupte pentru țară
Patru ucraineni uniți,
N-au știut de soarta amară, 
Nici  că sunt urmăriți. 

Plâng urmașii cu durere,
N-au pe cine aștepta.
Domnul Sfânt le-a dat putere
Ca să poată rezista. 

„Rugăm, fraților, iertați,
Noi nu suntem de vină,
Pe nedrept am fost luați
De-o moarte haină. 

Iartă, Doamne, de-am greșit,
În viața asta întreagă,
Pune la război sfârșit 
Și cele rele să treacă. 

Gândul 
Cu gândul și vorbirea, 
Se spune într-un cuvânt,
Trăiește omenirea 
Aici, pe-acest pământ. 

Un gând frumos de vine,
Trăiește lumea-n pace,
Căci duce înspre bine
Și bine lumi-i face. 

De vine gândul cel rău,
De el să ne ferim, 
Căci rău îi felul său
Și rău o să trăim. 

Ne iartă, Doamne Sfinte, 
De-avem și gânduri rele,
Rugăm, Ceresc Părinte, 
Ne apără de ele. 

Eugenia BALAN-CIOCOBOC
s. Tereblecea, raionul Hliboca 

Scumpă „Libertatea Cuvântului”! Am citit trei 
poezioare în revista dumneavoastră din 19 

septembrie anul curent și mi-au plăcut foarte 
mult. Vă rog frumos să le primiți și pe-ale mele, 
dacă se poate… 

Fără tine, tată…
Fără tine, tată,
Satul e mai părăsit…
Fără tine, tată,
Nimic nu-i atât de viu…

A trecut o vreme
Și mai trece multă,
Dragostea de tată
În veci nu se uită!

Prețuiți, dar, oameni, 
Scumpii, dragi părinți –
Cât mai sunt în viață
Să le mai vorbiți!

Atunci când 
te-nsoțește-un 

înger…
(Tatălui meu și surioarei Ina)

În viața noastră pământeană
Sunt clipe de iubire, fericire;
Dar vin clipe de tristețe și durere…
Atunci ne amintim de Dumnezeu…
Ce spune?
Nu fiți prea triști
Când e necaz!
Și nu vă bucurați prea mult

Când fericirea vine…
Urmările sunt grave!
Dar mai grav…
Când pierdem sănătatea!
Atunci ne vine-n ajutor un înger,
Un înger păzitor
Ce ne-nsoțește  oriunde!
Oriunde-am fi, oriunde am trăi,
Orice am spune și orice am dori!

„Înger, îngerașul meu
Ce mi te-a dat Dumnezeu!
Totdeauna fii cu mine 
Și mă-nvață să fac bine!..“.  

Natalia CAMELIA
  or. Cernăuți

Am avut un tată care m-a părăsit și a plecat în lumea efemeră. 
Tată a opt copii și un  om adevărat care poseda un respect 

chiar atunci când schimba doar o vorbă sau doar se saluta cu 
trecătorii. Iubitor de viață, ne-a învățat și pe noi a prețui clipe-
le luminoase ale vieții, ne-a insuflat dragostea față de cuvântul 
dumnezeiesc prin susținerea Corului bisericesc din Carap-
ciu-pe-Siret (denumirea veche a localității mele de baștină). 
Asemenea calități ale lui ca bunătatea sufletească, amabilitatea, 
dragostea de patrie și pământ le-a împărțit și ni le-a transmis 
prin ființa sa pură nouă - la cei opt copii ai săi… Vorba lui de 
fiecare dată era „cu răbdarea treci și marea, dar cu răul – nici 
pârăul“. Să-ți fie țărâna ușoară, tată… 
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În aceste primenitoa-
re zile, ornamentate de 
veșmântul multicolor al 
toamnei, în buchetul vieții 
locuitoarei  satului Costi-
ceni, raionul Noua Suliţă,  
– doamnei 

Iulia 
SCOROCÂRJA,

a înflorit al 85-lea trandafir 
jubiliar.

La zi de sărbătoare, toți  
cei care o iubesc, în speci-

al: fiicele Eugenia împreună cu soţul Vladimir, 
Lilia împreună cu soţul Vasile, Valentina cu soţul 
Alexandru, fiul Ivan împreună cu nora Natalia, 
toți nepoții și strănepoții îi doresc jubiliarei ca 
viața să-i fie mereu plină de fericire și împliniri, 
să aibă parte de liniște și armonie sufletească, 
iar  bucuria şi sănătatea să o însoțească peste 
tot.

Draga noastră! Anii se îndepărtează ca 
niște păsări călătoare, dar în amintirile noastre 
vei rămâne aceeași mamă, scumpă și dragă. 
Îți dorim ca floarea vieții tale să fie scăldată în 
roua dimineții și să-ți aducă numai noroc, să-
nătate, fericire și bucurii, iar Bunul Dumnezeu 
să te ocrotească și să te înzestreze cu puteri 
mereu!

Mama seamănă iubire, 
Să culegem fericire,
Doamne, viaţa să ne fie
Mamei noastre spre bucurie.
De ziua ta, atât de însemnată,
Să știi că noi toți te iubim,
Să ne fii sănătoasă viața-ntreagă,
Numai de bine să ne auzim.

La mulți ani, scumpa noastră!

Cea mai mediatizată din România, care a apărut la toate 
posturile TV, Kanal D, emisiunea Wow biz, Antena 1, Show 
păcătos etc.

Sunt multe vrăjitoare care profită de numele meu, folo-
sindu-mi numele.

Telefoanele afişate în anunţ sunt numai ale mele şi nu se 
vor schimba niciodată!

Doamna Melissa vă ajută să aveţi spor în afaceri, câşti-
guri în bani, realizări în toate domeniile care vă interesează, 
dragoste şi noroc.

Dacă aveţi probleme în dragoste, afaceri, sunteţi ne-
mulţumită lângă persoana iubită, dacă nu vă merge bine în 
ceea ce faceţi, atunci apelaţi la mine şi vă voi rezolva orice 
problemă.

Vrăjitoarea Melissa vine acum în ajutorul tuturor celor 
care au nevoie. Contactaţi-mă!

Fiecare om din orice colţ al lumii doreşte să aibă noroc în 
dragoste, în afaceri, în familie sau în spor şi câştig – eu vă pot re-
zolva aceste probleme numai în 24 de ore cu rezultate garantate.

Lăsaţi-mi zodia şi data naşterii pentru a vă face o primă ve-
rificare.

Vrăjitoarea Melissa din România vă rezolvă orice doriți!
Doamna Melissa deţine cartea magică veche de peste 100 

de ani cu care face cele mai puternice desfaceri de vrăji.
Sunt vrăjitoarea Melissa, singura din România care lucrează cu 

magie veche şi pot rezolva orice fel de problemă şi orice dorinţă aveţi.
Dacă aţi umblat pe la vrăjitoare de magie albă şi preoţi şi nu aţi 

fost mulţumiţi, acum aveţi în sfârşit şansa de a obţine ceea ce doriţi.
Sunt o femeie cu puteri foarte mari care pot să aduc un băr-

bat sau o femeie în numai trei ore la persoana care doreşte.
Prin plante și leacuri pot vindeca boli de pie-

le, scot argintul viu, lecuiesc beția, impotența, 
pot salva tinerii de vicii nedorite, aduc persoane 
plecate de acasă, împreunez familii dezbinate, 
ajut în spor și afaceri etc.

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

aflați în suferință

Relații la tel. +38(068)2867379
sau pe Viber

Redacția ziarului nu poartă răspundere  pentru conținutul anunțurilor publicitare

Atenție! Fermecătoarea Melissa-Lucreția 
vă anunță că poate face cele mai 

puternice farmece pentru a-i face pe oameni 
fericiți, de legare a persoanei iubite sau de dezlegare, 
poate îndeplini orice dorință pe care o aveți și oferă 

talismane de dragoste și împreunare. 
Vrăjitoarea Melissa,

singura din România care vine în ajutorul
dumneavoastră cu dezlegări de farmece, bles-

teme, necazuri în familie şi despărţiri.

ÎN ATENŢIA 
CITITORILOR!

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

Colectivul redacţiei

La mijloc de Brumărel 
și-a sărbătorit ziua de naș-
tere doamna 

Dina 
CHIFULEAC

 din Noua Suliță. 
Cu această deosebită 

ocazie, colegii de faculta-
te, promoția anului 1977 
a Catedrei de Filologie 
Română și Clasică a Uni-

versității cernăuțene, care nu au uitat de ea și 
nici nu pot să uite, deoarece împreună au avut 
parte de cei mai frumoși ani ai studenției, îi do-
resc multă sănătate, bunăstare și împliniri, feri-
cire și bucurii. Să-i fie viața lungă și frumoasă 
ca această toamnă aurie. 

La mulți ani și toți buni!

La 23 octombrie, în 
perioada când pădurea 
de fagi falnici și-a potrivit 
straiul auriu, și-a sărbătorit 
ziua de naștere doamna 

Ștefania 
VITRESCU 

din Țețina Cernăuțiului, 
originară din Ostrița-Ma-
hala.  Toți cei din familie, 
rudele mai apropiate și 

mai îndepărtate o felicită cordial cu acest prilej, 
dorindu-i multă sănătate, bunăstare și o viață 
liniștită, plină de bucurii. Să-i fie zilele senine 
ca bolta cerului deasupra colinei Țețina, în înăl-
țimea căruia se pierde ciocârlia cu trilul ei fer-
mecat.  

La mulți ani! 
Acest an a fost deosebit pentru familia 

doamnei Ștefania Vitrescu. Cei trei nepoți ai 
dumneaei la fel şi-au marcat frumoase jubilee. 
Maxim VITRESCU și Igor VITRESCU au 
împlinit 20 de ani, iar nepoțica Marina LEAH, 
care e departe de scumpa ei bunică, ce-i poartă 
dorul,  a împlinit 10 ani. 

Cu ocazia acestor evenimente importante, 
bunica Ștefania le urează o copilărie și o tine-
rețe fericită, să se bucure de iubirea, căldura 
sufletească și susținerea din partea celor dragi, 
să aibă o cale luminoasă în viață. Să crească 
sănătoși, voioși și norocoşi! Bunul Dumnezeu 
să vă aibă în pază! 
La mulți ani fericiți, scumpii bunicuței!

Colectivul pedagogic, comitetul sindical, lucrătorii tehnici, elevii și părin-
ții de la CIE Cupca nr. 2 exprimă profunde condoleanțe bucătăresei canti-
nei școlare, doamnei Viorica Buta, în legătură cu decesul fratelui

Viorel TIMIȘ,
fost profesor la CIE Cupca, un om harnic, bun, amabil, modest, ome-

nos, calm, binevoitor... 
Fie-i țărâna ușoară și amintirea veșnică.

Colectivul pedagogic al CIE Cupca exprimă profunde condoleanțe co-
legilor de la CIE Cupca nr. 2 în legătură cu pierderea grea suferită prin 
moartea colegului lor, profesorului 

Viorel TIMIȘ. 
Profunde condoleanțe exprimăm familiei răposatului, prietenilor și tutu-

ror celor care l-au cunoscut.
Fie ca Bunul Dumnezeu să-i așeze sufletul în grădina raiului.
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Oksana VATAMANIUK, o tânără 
de 24 de ani din Cernăuți, s-a cali-
ficat în finala Concursului de frumu-
sețe Miss Ucraina-Univers 2019. 

„Visele devin realitate. Sunt în fi-
nala Concursului Miss Ucraina-Uni-
vers 2019. Prieteni, mă număr prin-
tre cele 20 de finaliste ai celui mai 
prestigios  concurs de frumusețe și 
sunt fericită până la lacrimi. Pe 24 
octombrie, împreună cu restul fina-
listelor, voi încerca să uimesc  pu-
blicul  prin frumusețe și emoții po-
zitive”, spune Oksana pe pagina de 
Instagram. 

„Urmăresc împreună cu familia 
acest concurs din copilărie. Visul 
meu a fost ca într-o bună zi să urc 
pe acest podium. Acest vis a deve-
nit realitate și  nu găsesc suficiente 

cuvinte pentru a-mi descrie emoții-
le”, menționează tânăra.

Marea finală a Concursului Miss 
Ucraina-Univers 2019 va avea loc 
pe 24 octombrie la Fairmont Grand 
Hotel Kyiv. Actualmente Oksana se 
pregătește intens pentru concurs. 

„Însuși participarea la acest con-
curs este o mare victorie pentru 
mine”, adaugă tânăra model din 
Cernăuți.

Câștigătoarea competiției Miss 
Ucraina-Univers va avea dreptul de 
a reprezenta Ucraina la competi-
ția internațională Miss Univers. De 
menționat, că Oksana Vatamaniuk 
este jurnalistă și are proiecte de 
mare succes la UA: Bucovina TV.

Mult succes în competiție,  
Oksana!

O tânără din Cernăuți,  
în finala  
Concursului  
Miss Ucraina-Univers 
2019


