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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

Parlamentarii ucraineni și-au 
primit primul salariu

Deputații Radei Supreme de legislatura a IX-a 
și-au ridicat salariile pentru luna septembrie 2019. 
Președintele Radei Supreme, Dmytro Razumkov, a 
primit 50.500 grivne. Primul său adjunct, Ruslan Ste-
fanciuk, a  primit ceva mai mult – 59.300 grivne, iar 
vicepreședintele,  Elena Kondratiuk, – 49.800 grivne.  
Salarii ceva mai modeste au primit deputații de rând. 
Regiunea Cernăuți este reprezentată de 8 deputați, 
șapte dintre care sunt  membri ai partidului „Slujitorul 
Poporului”, iar unul a fost ales pe listele Blocului de 

Opoziție „Pentru Viață”. Con-
form datelor publicate, par-
lamentarii bucovineni  care 
reprezintă  partidul „Slujitorul 
Poporului”  au primit ceva 
peste 43.000 de grivne. Doar 
Myhailo Papiev, membru al 
Blocului de Opoziție „Pentru 
Viață” și fost guvernator al 
regiunii Cernăuți, s-a învred-
nicit de un salariu mai mare, 
în total 46.591,32 grivne. Pe 
lângă salarii, deputații ucrai-
neni beneficiază  pe perioa-
da mandatului de o serie de 
facilități, precum transportul 
gratuit, îngrijiri medicale gra-
tuite, compensarea cheltuie-
lilor legate de cazare (închiri-
erea camerei de hotel sau a 

unui apartament), bani pentru călătoriile de serviciu în 
Ucraina și peste hotare, etc. De asemenea, pe contul 
Bugetului de stat deputatul poate închiria un spațiu de 
birou pentru întâlnirile cu alegătorii în circumscripția 
pe care o reprezintă. De menționat că, potrivit Servi-
ciului Național de Statistică, salariul mediu în Ucraina 
constituie  10.783 grivne. Reamintim că în Rada Su-
premă de legislatura a IX-a sunt 424 de deputați. 225 
au fost aleși pe listele de partid, iar 199 – în circum-
scripțiile uninominale. 

Cernăuți: Unui  
profesor polonez 
i-au  furat plăcuța 
de înmatriculare

Un profesor din Polonia şi-a 
găsit maşina fără plăcuţa de în-
matriculare. Incidentul a avut loc 
în centrul orașului Cernăuți, de 
Ziua Turismului, eveniment la 
care era invitat și oaspetele po-
lonez. Ciudat, dar hoțul nu a lăsat  
un mesaj în care să fie date indi-
cații cum poate fi recuperată plă-
cuța de înmatriculare. De men-

ționat că în ultima perioadă la 
Cernăuți s-au înmulțit cazurile în 
care hoții scot numerele de înma-
triculare de la autoturismele cu 
numere străine, lăsând în loc un 
bilețel cu oferta de răscumpărare. 
De regulă, poliția nu poate da de 
urma infractorilor și foarte mulți 
păgubași nu contactează poliția 
și decid să plătească hoților.

Măsuri de prevenire 
a incendiilor în perioada 

sezonului rece
Direcția Situații de Urgență din 

Cernăuți reamintește cetățenilor 
principalele măsuri de prevenire 
a incendiilor în perioada sezonu-
lui rece.  Odată cu sezonul rece 
apare o tendință de creștere a 
incendiilor în gospodăriile popu-
lației. Statistica arată că majori-
tatea incendiilor ce se produc în 
locuințele și gospodăriile bucovi-
nenilor au loc pe fondul utilizării 
mijloacelor de încălzire defecte, 
improvizate sau nesupraveghea-
te. Din  păcate, majoritatea aces-
tor incendii se soldează, adesea, 
cu tragedii. 

Având în vedere că temperatu-
rile pe timpul nopții au scăzut, Di-
recția pentru Situații de Urgență 
din Cernăuți recomandă cetăţeni-
lor care utilizează pentru încălzi-
rea locuințelor sobe sau aparate 

ori alte mijloace electrice de în-
călzire să ia următoarele măsuri 
specifice de prevenire a  incendi-
ilor în locuințe:

* Asigurați verificarea, curăța-
rea și repararea, dacă este cazul, 
a coșurilor de fum de  către o per-
soană specializată;

* Verificați integritatea apa-
ratelor și mijloacelor de  încălzi-
re electrice, iar în cazul în care 
acestea sunt defecte, reparați-le 
cu ajutorul unui specialist sau 
achiziţionați altele noi;

* Nu așezați materiale com-
bustibile pe mijloacele de încălzi-
re electrice;

* Decuplați aparatele de încăl-
zire electrice înainte de a părăsi 
locuința sau de a adormi;

Direcția Situații 
de Urgență Cernăuți
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Un nou val de scumpiri, în octombrie!

Luna octombrie a sosit cu un nou val 
de scumpiri care vă vor afecta bugetul 
familial. Va trebui să scoatem mai mulți 
bani din portofel pentru plata gazelor, cu-
rentului electric, carburanților și alimen-
telor. În pofida faptului că grivna ucrai-

neană se consolidează în 
fiecare zi, prețurile nu scad. 
În curând începe sezonul de 
încălzire, ceea ce înseamnă 
că prețul gazelor va fi mai 
mare.  Din octombrie prețul 
la gazele naturale a crescut 
cu 5% pentru întreprinderile 
industriale. Potrivit exper-
ților, în viitorul apropiat va 
crește tariful la energia elec-
trică, în medie cu 5 la sută. 
De asemenea, carburanții 
se vor scumpi, în medie cu 
1-1,5 grivne pentru un litru. 
În acest an a avut loc o re-
coltă slabă de cartofi, prin 

urmare, prețurile pentru această legumă 
înregistrează recorduri. În supermar-
ket-uri acest produs ajunge acum până 
la 20 grivne pentru un kilogram. Experții 
spun că vor crește prețurile și la alte le-
gume, precum morcovii, ceapa și sfecla 

roșie. Singurul lucru care poate deveni 
mai ieftin în luna octombrie sunt merele. 

Este vorba de soiurile târzii de mere care 
tocmai au început să fie culese din livezi.

Spaima lumii! Este cea mai puternică 
rachetă de pe pământ!

DF-41, „cea mai misterioasă și mai 
perfecționată” rachetă balistică inter-
continentală a Chinei a fost prezentată 
marelui public la 1 octombrie 2019 la 
parada militară de la Beijing, dedicată 
aniversării a 70 de ani de la crearea 
republicii, potrivit China Global Tele-
vision Network. Se precizează că, în 
ianuarie, armata chineză a reluat pro-
gramul de teste pentru DF-41. 

Toate cele trei generații de rache-
te DF-5, DF-31 și DF-41, purtătoare 
a unuia sau mai a multor focoase ter-
monucleare, sunt capabile să doboare 
ținte aflate la peste 10.000 de kilome-
tri, cu o abatere de câțiva metri. DF-41 
este considerată cea mai puternică ra-
chetă din China, dar și din lume. Con-
form diferitor surse, raza ei de acțiune 
se situează între 13.000 și 15.000 de  
kilometri. Publicația americană Busi-
ness Insider scria, la rândul ei, că ma-

joritatea rachetelor chineze sunt depo-
zitate în buncăre bine apărate. China 
speră astfel, că, întărindu-și sistemul 
de apărare aeriană, va putea lansa o 
ripostă. Doctrina militară a statului ex-
clude eventualitatea ca țara să atace 
prima. Arsenalul de rachete balistice 
intercontinentale al Chinei cuprinde di-
ferite tipuri de arme, cu staționare fixă, 
pe platforme mobile și submarine.

De menționat că tot marți, Rusia a 
făcut un nou test cu o rachetă inter-
continentală. Este vorba de Topol-M, 
care are o rază de acțiune de 11 mii 
de kilometri și care poate transporta o 
încărcătură nucleară de 800 kilotone 
sau între 4 și 7 încărcături mai mici. 
Racheta a fost lansată de la o bază 
din nord-vestul Rusiei către o țintă 
din Kamceatka, situată în Orientul În-
depărtat. Acest test și cele din august 
efectuate de Rusia, dar și cele organi-

zate de Statele Unite, au devenit po-
sibile după expirarea, la începutul lui 

august, a tratatului de interzicere a ar-
melor cu rază medie de acțiune.

Populația  
Pământului, 
 în curs de  

îmbătrânire
Îmbătrânirea populației este o problemă 

globală care afectează aproximativ jumătate 
de planetă. În viitorul apropiat, Africa nu este 
amenințată de acest fenomen. În schimb, în 
Europa și Asia numărul persoanelor a căror 
vârstă a „depășit” peste 60 de ani este în creș-
tere. Acest lucru este facilitat de dezvoltarea 
medicinii și de creșterea nivelului de trai. Cu 
toate acestea, rata natalității scade dramatic, 
ceea ce duce la o povară suplimentară pen-
tru economiile țărilor, datorii la plățile sociale, 
tensiuni între generații și costuri ridicate ale 
serviciilor medicale. Cea mai gravă situație 
este în Europa: fiecare a patra persoană de 
pe continent are peste 60 de ani. Conform 
prognozelor ONU, în următorii 30 de ani, po-
pulația lumii va ajunge la aproape 10 miliarde 
de oameni. Până atunci, populația Europei 
se va reduce cu 26 milioane de oameni. Cea 
mai gravă situație se înregistrează în Europa 
de Est. În special, în astfel de țări ca Bulga-
ria, Letonia, Ucraina, Polonia și Ungaria. În 
aceste țări rata mortalității este foarte înaltă. 
La aceasta se adaugă fenomenul migrației. 
Oamenii pleacă masiv în ţări mai bogate în 
căutarea unui loc de muncă bine plătit. 

Potrivit ONU, pentru prima dată în istoria 
lumii, numărul persoanelor vârstnice  de pe 
Pământ îl depășește pe cel al copiilor. Or-
ganizația spune că acum sunt în jur de 705 

milioane de persoane cu vârsta de 65 de 
ani și doar 680 milioane – sub 5 ani. Con-
form prognozelor Băncii Mondiale și a Or-
ganizației Internaționale a Muncii, în urmă-
torii 10-40 de ani, toate țările dezvoltate se 
vor confrunta cu problema îmbătrânirii po-
pulației. Există două motive principale pen-
tru această tendință: reducerea natalității și 
prelungirea speranței de viață. Dacă vorbim 
de Ucraina,  potrivit Prognozei demografice 
naționale, până în anul 2050 aproape o tre-
ime din populația țării va avea peste 60 de 
ani. Potrivit Serviciului de Stat de Statistică,  
speranța medie de viață pentru femeile din 
Ucraina este de 76, 78 de ani, pentru băr-
bați - 67, 72. Ucraina are peste 7 milioane 
de persoane cu vârsta peste 65 de ani. Se 
estimează că populația Ucrainei va scădea 
de la 3% la 15% până în anul 2030, iar până 
în 2060 cu peste 35 la sută.

În fiecare zi în lume se nasc aproximativ 
236.000 de copii. Conform estimărilor ONU, 
în anul 2050 populaţia mondială va număra 
în jur de 10 miliarde de oameni de la 7,7 
miliarde în 2019. Mai ales în ţările slab dez-
voltate populaţia creşte galopant. În timp ce 
în statele puternic industrializate o femeie 
naşte în medie 1,7 copii, în statele în curs 
de dezvoltare o femeie dă naştere în medie 
la aproape 4 copii. Pagină realizată de Mihai URSU
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Pagină realizată de Vasile CARLAȘCIUC 

Complexul agroindustrial: an greu și crucial 
Actualul sezon agricol 

este unul dintre cele mai 
complicate din ultimii ani. 
El a început cu o perioadă 
secetoasă, când urmau să 
fie însămânțate culturile 
cerealiere de toamnă, apoi 
primăvara ploile abunden-
te au reținut însămânțarea 
culturilor târzii. Și se înche-
ie sezonul iarăși cu deficit 
de umiditate în sol pentru 
viitoarea recoltă. 

Seceta  
și riscul  

agricultorilor 
În hambare deja se păstrează 

recolta de cereale timpurii.  În regi-
unea Cernăuți, care a avut un ma-

siv de 73,2 mii hectare, însămân-
țate cu aceste culturi, s-a obținut o 
recoltă globală de 282,2 mii tone, 
recolta medie fiind de 40,5 centne-
re la hectar. Este un indice ceva 
mai mare decât cel din anul 2018. 
Nu s-a produs o minune, fiindcă 
primăvara condițiile meteorologice 
au fost destul de favorabile pen-
tru cerealierele timpurii. În afară 
de aceasta, materialul semincer 
a fost de înaltă calitate. Spre de-
osebire de ceilalți ani, a fost mărit 
până la 12,8 mii hectare masivul 
de rapiță și culturi oleaginoase. 

– În agricultură lucrez de câte-
va decenii, însă nu am avut un an 
atât de greu ca actualul, recunoaș-
te domnul Anatolie Andrițchi, șeful 
Direcției principale pentru dezvol-
tarea agroindustrială din cadrul 
ARS Noua Suliță. Solul este atât 
de uscat, încât nici brazda plugu-
lui nu intră în el.  Câteva ploi ar 
salva situația, căci mai sunt două 
săptămâni până la încheierea ter-

menelor optime pentru semănatul 
culturilor cerealiere de toamnă. Pe 
când eram agronom a fost un caz 
când am semănat grâu și orz de 
toamnă la șapte noiembrie, dar 
am avut noroc de o iarnă favora-
bilă, stratul de zăpadă a fost mare 
și plantele răsărite au iernat bine. 

În momentul de față, chiar 
după ultima ploaie din zilele aces-
tea, rezervele de umiditate în sol 
în regiunea noastră constituie 50 
la sută din cantitatea necesară. 
În asemenea condiții agromete-
orologice este foarte complicat 
semănatul de toamnă. În afară de 
aceasta, din cauza uscăciunii agri-
cultorii nu pot în măsură deplină 
efectua aratul, pregătirea patului 
germinativ și, în cele din urmă, se-
mănatul.  Iar planurile în gospodă-
riile din regiune sunt mari. Pentru 
recolta din anul 2020 se prevede 
să fie însămânțate 62 mii hectare. 
Din această suprafață grâul de 
toamnă va ocupa 43,2 mii hectare, 

iar suprafețele cu alte culturi sunt 
cu mult mai mici. 

Și, totuși, unii agricultori riscă 
să semene în asemenea condiții 
cu adevărat extremale. 

– Este greu de arat și de lucrat 
solul, dar orice cultură are timpul 
ei și am riscat. Am început semă-
natul grâului cu speranța că se vor 
abate ploile și prin părțile noastre, 
spune fermierul Anatolie Buza din 
satul Berestea, raionul Noua Su-
liță. 

Lucrează în câmp și alți agri-
cultori. În regiune, până la ora 
actuală, au fost însămânțate  cu 
rapiță de toamnă circa 13,1 mii 
hectare (107,4 la sută din supra-
fața planificată) și numai 6,2 mii 
hectare cu grâu (12,4 la sută din 
suprafața planificată). 

–În raionul Herța sunt însă-
mânțate numai 49 hectare de 
rapiță,  semănatul grâului și a 
orzului încă n-a început, explică 
doamna Irina Aluchi, șefa Direc-

ției pentru dezvoltarea agroin-
dustrială din cadrul Administrației 
Raionale de Stat. În schimb, con-
tinuă intens recoltarea culturilor 
târzii: a porumbului-boabe, a soii 
și floarea-soarelui. Recolta e mai 
mică decât în anii precedenți: po-
rumb-boabe –  52 centnere,  soia 
–  22 centnere  și floarea-soare-
lui – 23 centnere la hectar, re-
coltarea căreia deja s-a încheiat. 
De cultivarea ei se ocupă două 
gospodării: „Cernivețke”,  care a 
avut 23 de hectare și „Kolosok-2” 
– 361 de hectare. În trei gospo-
dării – „Biruința” (Horbova), „Ko-
losok-2” și „Cerniveţke” (Țureni), 
continuă recoltarea porumbului 
pentru siloz. Acestea sunt unicele 
gospodării care au ferme de bo-
vine. 

Vom menționa că în regiune a 
fost recoltat porumbul pe o supra-
față de 18,8 mii hectare (a treia 
parte din masivul total), recolta 
fiind de 58 centnere la hectar.

Punerea în funcțiune a  
pieței funciare a stârnit  

o febră socială
Până la sfârșitul acestui 

an, autoritățile planifică să 
suspende moratoriul asupra 
vânzării terenurilor arabile. 
Deși, șeful statului a declarat 
că se opune ideii de a permite 
străinilor să cumpere terenuri 
arabile în Ucraina, iar dreptul 

privind achiziționarea de te-
renuri îl vor avea doar cetă-
țenii ucraineni și companiile 
ucrainene, mulți agricultori din 
regiunea noastră împărtășesc 
o altă viziune.

În special, conducătorul 
Gospodăriei agricole „Spicul 
de aur” din Stroiești și Vanci-
căuți, domnul Ștefan Gligor, 
susţine că ridicarea moratoriu-

lui asupra vânzării terenurilor 
agricole este o lovitură grea 
pentru sectorul agricol ucrai-
nean.

– Vânzarea terenurilor ara-
bile cetățenilor străini sau com-
paniilor cu capital străin este o 
crimă împotriva poporului, iar 

vânzarea terenurilor bancheri-
lor și oligarhilor, care nu au ni-
mic comun cu agricultura, va 
permite înflorirea corupției și 
speculației, a declarat vestitul 
agricultor Ștefan Gligor. 

Domnia sa știe ce spune, 
doar a fost în multe țări ale 
lumii și a studiat în ce constă 
eficiența sectorului agrar.

Darurile toamnei bucovinene 

Duminica trecută, în localitatea 
Revakivți din raionul Chițmani, din 
inițiativa Administrației Regionale 
de Stat Cernăuți, s-a desfășurat 
expoziția agricolă „Toamna bucovi-
neană-2019”, la care au participat 
gospodării agricole din toate cele 

11 raioane, în total circa o sută de 
producători agricoli, inclusiv 25 de 
întreprinderi de prelucrare, precum 
și șase instituții științifice. În afară 
de producția vegetală și cea ani-
malieră, la expoziție a fost prezen-
tat material semincer de elită. 

La actuala ediție a „Toamnei 
bucovinene” au fost prezente și 
delegații din Polonia, România și 
Vietnam. Ele au avut drept scop 
stabilirea relațiilor de colaborare și 
exportul producției agricole bucovi-
nene peste hotare.



5LC
Joi, 3 octombrie 2019Cronica penală

  Pagină realizată de Dumitru VERBIŢCHI

Copil de cinci ani – victimă 
a unui accident rutier

Incidentul s-a produs în 
localitatea Stăuceni din ra-
ionul Chițmani. Șoferul unui 
„Audi 80” a pierdut controlul 
volanului și s-a izbit virulent 
de un copac. În urma impac-
tului, șoferul în vârstă de 28 
de ani, soția sa de 23 de ani 
și fiica de cinci anișori s-au 
ales cu traume corporale de 
diferit grad. Cei trei au fost 
transportați la spital. Poliția a 
demarat o procedură în baza 
articolului 286 al Codului Pe-
nal al Ucrainei. Pentru eluci-
darea tuturor circumstanțelor 
accidentului au fost fixate o 
serie de expertize. 

Tânăr de 18 ani înecat 
în râul Ceremuș  

Tragedia s-a produs în 
timpul unei petreceri pe care 
tinerii studioși au organizat-o 
la o bază de odihnă din oră-
șelul Vijnița. Tânărul era stu-
dent în anul doi la Facultatea 
de Istorie, Politologie și Relații 
Internaționale cu specialitatea 
„Istorie și arheologie”. Corpul 
neînsuflețit a fost descoperit 
de salvatori în apele Ceremu-
șului, în apropierea bazei de 
odihnă unde erau cazați tine-
rii. Potrivit unor concluzii prea-
labile ale legiștilor, tânărul și-a 
pierdut cunoștința și a căzut 
în apă, unde a și fost găsit de 
salvatori. Din nefericire, alături 
nu se afla nimeni. Marți, con-
sătenii, colegii și prietenii l-au 
petrecut pe tânăr pe ultimul 
drum.

O mașină a ars la Noua Suliță
Un automobil „Volkswagen 

golf” a ars în curtea unei gos-
podării din centrul raional Noua 
Suliță. Pompierii au fost chemați 
de către proprietarul gospodări-
ei, care a fost trezit de trosne-
tele cauzate de flăcări. Acesta a 
observat că din mașina parcată 
în curtea gospodăriei iese fum. 
Pompierii au localizat incendiul 
în proporțiile în care l-au găsit 
sosind la fața locului. Aceștia 
au prevenit extinderea flăcărilor 
asupra casei de locuit din veci-
nătate.     

Huliganii își vor afla sentința
Cei patru huligani, care 

i-au bătut pe trei tineri la o sta-
ție de alimentare cu combusti-
bil din Storojineț în noaptea de 
31 august înspre 1 septem-
brie, riscă să fie puși în deten-
ție pentru o perioadă de patru 
ani. În materialele anchetei 
se arată că cei patru i-au bă-
tut pe tineri fără nici un motiv, 
cauzându-le traume de diferit 
grad. După incident, mama 
unuia dintre tinerii care au 
avut de suferit a făcut publi-
ce înregistrările camerelor de 
supraveghere de la benzină-
rie cu momentele conflictului. 
În prezent, au loc acțiuni de 
anchetă suplimentare. Sanc-
țiunea articolului respectiv 
prevede limitare de libertate 
pentru un termen de cinci ani 
sau privare de libertate pentru 
o perioadă de patru ani.    

Mașină prădată 
pentru suma de 
15 mii de grivne

Colaboratorii organelor de 
drept din regiune l-au reținut pe 
un hoț specializat la jefuirea auto-
mobilelor. De data aceasta, băr-
batul a prădat o mașină din care 
a sustras instrumente de lucru 
și unelte pentru pescuit în sumă 
de 15 mii grivne. Sosind la apelul 
proprietarului, polițiștii au dema-
rat o serie de măsuri de căutare. 

La scurt timp, oamenii legii au 
dat de urmele hoțului. Acesta 
s-a dovedit a fi un locuitor al re-
giunii Cernighiv, care a mai fost 
condamnat pentru cazuri de 
furt. Poliția a demarat o anche-
tă în baza articolului 185 punct 
2 al Codului Penal al Ucrainei. 
Bărbatul riscă până la cinci ani 
de închisoare.   

Accident mortal 
la Mahala

O tânără în vârstă de 26 de 
ani a murit tragic într-un acci-
dent de circulație în raza loca-
lității Mahala din raionul Noua 
Suliță. Potrivit surselor poliției, 
tânăra se afla la volanul unui 
autoturism „Mazda”. La un mo-
ment dat ea a pierdut contro-
lul volanului, maşina pe care o 
conducea s-a răsturnat. Echipe-

le de intervenție, sosite la fața 
locului, au descarcerat corpul 
din mașină. Medicii au constatat 
decesul tinerei. Traumele primi-
te în rezultatul accidentului s-au 
dovedit a fi incompatibile cu via-
ța. Poliția a fixat o serie de ex-
pertize pentru a elucida circum-
stanțele, care au dus la această 
groaznică tragedie.  

Intoxicare în masă 
la Putila și Crasna

56 de persoane, inclusiv nouă 
copii,  au devenit victime ale into-
xicărilor alimentare în masă. Unul 
dintre cazuri a avut loc la Putila, 
iar cel de-al doilea – la Crasna, ra-
ionul Storojineț. În ambele cazuri 
lumea a devenit victimă a intoxi-
cării după ce a petrecut în localuri 
publice pentru nunți. La Putila, 14 
persoane, printre care trei copii, 
au ajuns la instituția medicală din 

centrul raional cu simptome de 
vomă și diaree. Un caz asemănă-
tor a avut loc la Crasna, unde mai 
multe persoane, inclusiv un minor, 
au fost internate la spital după ce 
au petrecut la o nuntă. Poliția a 
colectat toate probele necesare și 
a fixat o serie de expertize. Starea 
persoanelor spitalizate este relativ 
stabilă. Viața lor se află în afara 
pericolului.   
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Iia mamei 
Dar să revin la ferestruica din vagonul 

care zile la rând uruia pe șine, ducându-ne pe 
noi toți undeva tot mai departe și mai depar-
te. Eu vroiam cu tot dinadinsul să privesc prin 
mica ferestruică aflată atât de sus deasupra 

capetelor noastre, fiindcă îmi imaginam că 
puteam să văd de acolo o altă lume, necu-
noscută mie, atractivă, fermecată. Dar era 
foarte greu să-i pot convinge pe acei alături 
de mine să mă urce acolo, deoarece bunelul 
era bătrân și probabil neputincios, iar mama 
și bunica de asemenea nu erau în stare, fiind 
mai mici de statură, după cum îmi închipuiam 
eu. Totuși, până la urmă, cineva s-a îndurat 
de mine și m-a urcat la ferestruica zăbrelită 
prin care am văzut un drum ce gonea nebu-
nește alături de tren, iar de-a lungul lui o mul-
țime de păpuși alergând unele după altele, 
parcă într-un joc vesel de copii. Îmi imaginam 
că acestea aleargă după mine, strigându-mi 
numele, și mie îmi părea atât de rău că, ple-
când de acasă în mare repezeală și spaimă, 
mama a uitat să-mi ia jucăriile mele. Și atunci 
am prins să-i rog pe cei alături de mine să-mi 
ajungă una din acele „păpuși”, măcar una sin-
gură, că doar nu le-o fi părut rău, din cele foar-
te multe care rămâneau în urma noastră... pe 
stâlpii de electricitate sau de telegraf, fiindcă 
eu nu vedeam altceva decât izolatoarele pe 
care atârnau firele. Adulții rămâneau însă sur-
zi și tăcuți, iar în ochii mamei și ai bunicilor 
străluceau lacrimi ascunse cu grijă. Desigur, 
nimeni dintre ei nu putea să-mi facă mie acest 
hatâr, ba mai mult, zile la rând trenul nici nu 
oprea în vreo stație, ducând sufletele noas-
tre în interiorul unei țări imense, străine și pri-
mejdioase. Se terminau rezervele de apă, iar 
acolo unde, totuși, foarte rar staționa trenul, 
apa se găsea cu mare greutate și foarte pu-
țină. Oamenii din vagon sufereau foarte mult 
de sete. În colțul nostru de vagon apa ce mai 
rămăsese era păstrată doar pentru mine, 
dar și aceasta odată și odată s-a terminat. Și 
atunci eram lăudată de cei mari că sunt o fe-
tiță cuminte pentru că nu fac nazuri, însă mai 
târziu am depășit și această stare și a prins 
să mi se facă rău. Nu aveam apă, iar trenul 
nu oprea nicăieri. Și atunci bunica din partea 
mamei (Ecaterina Broască) își sacrifică sticlu-
ța ei de agheasmă, la care ținea foarte mult 
și o păstra undeva ascunsă ca ochii din cap, 
fiindcă credea cu tot sufletul ei că această 
apă sfântă ne va ocroti de orice nenorocire. 
Biata de ea nu putea ști că de acum înainte 
în viața ei scurtă care-i mai rămăsese nu va 
mai lua în gură nici un strop de agheasmă și 
niciodată nu va putea merge la biserică. Nu 
i-a fost dat să supraviețuiască în deportare, la 
fel ca și tuturor celorlalte rude ale mele, care 
au trăit acei doi-trei ani, cât le-a fost scurtul 
soroc, într-un adevărat bordei, îngropat pe ju-
mătate în pământ, în timp ce iernile din stepa 
kazahă erau deosebit de aspre, cu geruri de 
crăpau pietrele și viscoale năprasnice. Bunica 
va muri la o vârstă cu puțin peste 60 de ani în 
urma unei pneumonii virulente. Născând și ri-

dicând pe picioare zece copii, dintre care unul 
a decedat de mic, pe toți ceilalți însă i-a lăsat 
la casele lor în pitorescul sat de lângă Car-
pați, numit Bahrinești, din fostul județ Rădăuți, 
după cum am aflat eu peste aproape șapte 
decenii,  datorită perseverenței și îndărătni-
ciei inexplicabile ale fiicei mele Natalia care 
nu știu de unde și cum și-a asumat această 
misiune imposibilă de a descoperi rădăcinile 
noastre. Bunica a trebuit să-și dea duhul de 
una singură, deoarece nu a avut pe nimeni 
alături s-o îngrijească. Pe atunci din marea 
noastră familie rămăsesem în viață doar eu, 
care de asemenea zăceam în neștire de mai 
multe zile suferind de o arșiță foarte puterni-
că provocată de aceeași boală gravă ca și a 
bunicii. Soarta mea, însă, mi-a dăruit șansa 
ca să depășesc această boală și să rămân în 
viață, deoarece cu puțin timp înainte mă lua-
se o altă rudă de-a noastră, după cum mi-am 
explicat eu în toți anii cât am trăit, pentru ca să 
aflu în cele din urmă, adică după șapte dece-
nii, că femeia care m-a salvat nu avea vreun 
grad de rudenie cu noi. Când mi-am venit în 
fire și puteam să mă ridic din pat, m-am întors 
la bordeiul nostru, unde imediat m-am îndrep-
tat spre cofa cu apă, fiindcă eram chinuită de 
o sete insuportabilă, și atunci abia am obser-
vat că bunica de acum nu mai era cu noi... 

Toți acei ani din deportare familia noastră 
a avut o existență extraordinar de chinuită. 
Mama mea era o femeie tânără și frumoasă, 
ea unica dintre noi  fiind în stare să munceas-
că ca să ne întrețină, ceea ce era absolut cu 
neputință, deoarece erau atâtea guri flămân-
de – bunelul și bunica după tată (Ecaterina 
și Constantin Cijevschi), foarte bătrâni deja, 
bunica după mamă (Ecaterina Broască), încă 
mi se părea tânără, după cum am mai spus, 
dar care în realitate nu prea era, însă nimeni 
nu-i dădea de lucru, precum și doi copii – eu 
și fratele meu Euzebi. Bunica Catrina fusese 
deportată împreună cu o noră a sa (Paraschi-
va Broască) și doi copii, care locuiau separat, 
însă nici unul din ei nu a supraviețuit. Euzebi 
îmblase acasă doi ani la școală, știa să scrie 
și să citească, dar nu în ...limba rusă, îi plă-
cea să deseneze și era în general un frățior 
minunat. Imediat de cum am fost repartizați 
definitiv în această așezare din imensa stepă 
kazahă (satul Kominternoe, raionul Novoro-
siisk, regiunea Aktiubinsk), mama a prins să 
muncească în sovhozul de aici. Ne-am insta-
lat cu traiul într-un bordei părăsit, fără podea, 
dar care era separat în două încăperi. După 
câte îmi dădeam seama atunci, în vagonul de 
animale cu care eram duși la un alt capăt de 
lume se aflau mai multe familii de deportați 
din același sat, între  care și un bărbat (Profir 
Grigoraș) cu doi copii (Petru și Lidia). Acest 
om grav, taciturn fusese cândva îndrăgostit de 
maică-mea. Soția sa în acele zile tragice de 
12-13 iunie trebuia să nască, însă din cauza 
unor complicații a fost internată la spital, unde 
a și decedat la scurt timp. Copilul care apoi a 
apărut pe lume, numit Dionizie, a fost luat de 
sora mamei mele (Leontina Broască-Ionuță), 
care locuia în vecinătate, lucruri aflate mult 
mai târziu. De fapt, anume Dionizie Grigoraș 
a reprezentat pista pe care până la urmă fiica 
mea Natalia a reușit s-o urmeze și să dea de 
urmele familiei părinților mei, iar eu să-mi des-
copăr rădăcinile și propria identitate.

Așa s-a întâmplat ca mai târziu familiile 
Cijevschi și Grigoraș să se unească. Eu în toți 
acei ani, dar și mult mai târziu nici n-am știut 
cum îl chema pe acest om. Însă nici el, la rân-
dul său, niciodată n-a insistat ca să-i spun tată 
și nici nu-și ascundea răceala pe care ne-o 
purta. În schimb, față de mama nutrea o dra-
goste nemărginită, mereu căuta să-i prindă 
privirile și era gata să facă orice pentru ea. A 
meșterit în bordeiul nostru priciuri pentru toată 
lumea, așa că nu mai dormeam pe pământ ca 
în primele zile. Și eram nouă suflete. Mama 
venea de la corvoada din sovhoz foarte târziu 
și extrem de istovită, însă totdeauna găsea 
timp să mă mângâie și să mă ogoaie. Mi-au 
rămas în memorie pentru toată viața atingerile 
ei drăgălașe, care făceau să dispară imedi-
at toate durerile și supărările mele din timpul 
zilei, să mă simt împăciuită și ocrotită. Zilele 
cele mai frumoase erau pentru mine cele 
de sâmbătă. Atunci mama mă îmbăia înde-
lung,  mă îmbrăca în hăinuțe curățele și îmi 
pieptăna cu migală părul meu lung și bogat, 
împletindu-l în patru cosițe pe care apoi le 
lega cu o cordeluță. Mai târziu, la grădinița 
din sat educatoarelor și dădacelor le plăcea 

foarte  mult să atingă părul meu, dorind să se 
încredințeze că este natural, ceea ce pe mine 
mă supăra foarte tare, deoarece acestea nici-
odată nu întrebau cine mi-a împletit cosițele. 
Apoi,  pe la grădiniță veneau în permanență 
diferite comisii care controlau ba una, ba alta 
și în primul rând întotdeauna doreau să se 
convingă că eu nu aveam păduchi sau linte, 
ceea ce nu s-a întâmplat vreodată cât a fost în 
viață mama, lucru ce-i mira mult pe toți aceș-
ti controlori. Așa am scăpat de numeroasele 
atentări la cosițele mele și am făcut față tutu-
ror încercărilor de a mi le tăia.  

Îmi mai aduc aminte că verile mi le petre-
ceam împreună cu copiii din familiile kazahilor. 
Fetițele acestora de asemenea aveau cosițe 
în care erau împletite diferite monede. Odată 
am luat foarfecele și pe ascuns i-am tăiat unei 
fetițe cea mai frumoasă monedă, după care 
am alergat bucuroasă la mama ca să-i arăt 
cu ce m-am pricopsit. Fața mamei mele s-a 
înnegurat dintr-odată când a priceput ce-am 
făcut eu, însă mi-a spus foarte calm și apăsat 
că trebuie să mă duc și să-i leg fetiței moneda 
la loc, ceea ce până la urmă, cu mare greuta-
te, așa și am făcut, însă după aceea mult timp 
am rămas nedumerită de atitudinea mamei, 
pentru ca mai târziu să înțeleg cât de necesa-
ră și cât de greu era pentru mama să fie atât 
de severă cu mine. Cazurile de furt și diferite 
alte fapte urâte erau frecvente în acele vre-
muri grele, însă mama niciodată nu permitea 
nimănui așa ceva. La fel de neîndurătoare era 
în cazuri asemănătoare și cu fratele meu vi-
treg Petru.

Desigur, îmi iubeam foarte mult mama și 
dormeam numai cu ea. Nu știu din ce cauză 
insistam să fac acest lucru, probabil că din ca-
uza zădărârilor continue ale fraților mei sau a 

geloziei față de tatăl-meu vitreg, dar poate și 
pentru faptul că bunicile mele o jeleau mereu 
pe mama că, adicătelea, ar putea biata de ea 
să se prăpădească de atâta muncă grea și 
istovitoare în sovhoz. Într-o noapte am fost 
cuprinsă de o criză de isterie însoțită de di-
ferite halucinații. Mi se năzărea că în pragul 
ușii stătea dracul, un bărbat negru și hidos, 
care sfâșia cu un cuțit sacul nostru cu lucruri-
le familiei, sac care era păzit cu strășnicie de 
către toți ai casei, eu însă așa și n-am aflat 
vreodată ce se găsea în el. După ce termină 
de tăiat sacul, dracul vru să facă același lucru 
și cu mama și atunci eu am prins să urlu atât 
de înspăimântător, încât toată familia alertată 
nu-și putu veni în fire multă vreme. Una dintre 
bunici îmi spusese apoi că așa ceva s-a în-
tâmplat cu mine și „acasă”, însă atunci vede-
nia mea era cauzată de frica de lup, care aco-

lo era socotit drept cea mai înfiorătoare fiară. 
Toamna târziu, în primul an de viață în 

deportare, când mama și tatăl vitreg au venit 
acasă cu rezultatele „zilelor-muncă”, transfor-
mate în produse alimentare, cu care au fost 
răsplătiți pentru corvoada în sovhoz, s-a vă-
zut cu claritate și cu spaimă că nu aveam nici 
o speranță că vom putea supraviețui până în 
primăvară, ceea ce îi îngrijora în mod obsesiv, 
fiindcă îi vedeam mereu triști și împovărați de 
gânduri. Apoi nopți la rând dispăreau undeva, 
pentru ca să se întoarcă mai târziu cu niște 
tobultoace pline de grâu, pe care le turnau 
sub paturile-prici unde în prealabil așternuse-
ră bucăți de brezent. Era grâul pe care părinții 
mei îl furau noaptea nici nu știu de unde și 
cum. Aceste rezerve de cereale dobândite 
în mod foarte periculos, fiindcă ei riscau în-
tr-adevăr să fie condamnați la cele mai grele 
pedepse, ne-au insuflat nouă tuturor puțină 
liniște în suflet, însă odată cu aceasta s-a in-
stalat în bordeiul nostru și o mare taină. Eu 
eram instruită să nu suflu cuiva, nu dă doam-
ne, vreo vorbă, fiindcă în caz contrar mama 
mea... va muri. Numai în acest fel puteam fi 
convinsă să-mi țin limba după dinți și doar 
după mulți ani am priceput că un asemenea 
pericol era cât se poate de real pentru familia 
mea. În general, noi toți cei din bordei, eu sim-
țind acest fapt la nivelul instinctului de animal 
hăituit, trăiam sub povara amenințătoare a 
unei posibile descoperiri a tainei noastre și de 
aceea bunicile mele nu se mai bucurau ca al-
tădată de vizitele oaspeților cu aceeași soartă 
nenorocită ce proveneau din satul lor de „aca-
să”. Nu mai aveam voie să ne zbenguim prin 
bordei, fiindcă am fi putut astfel să ne vârâm 
întâmplător sub prici și să dăm în vileag cui-
va comoara noastră de acolo. Oricât de mult 

nu-l iubeam atunci pe tatăl-meu vitreg, însă 
am conștientizat mai apoi că el mi-a salvat pur 
și simplu atât viața mea, cât și a propriului său 
fiu cu un risc extraordinar. La scurt timp tatăl 
vitreg a fost mobilizat în „trudarmia” – așa-zi-
sele unități de muncă, de unde noi am primit o 
scrisoare sau două, după care n-am avut nici 
o veste de la el și n-am mai aflat nimic despre 
soarta lui, care nu putea fi alta decât moartea 
inevitabilă. Mama suferea foarte mult și o ve-
deam în permanență cu lacrimi în ochi.  

Valeria CIJEVSCHI 

În imagine: surorile Leontina și Ște-
fania împreună cu mama lor Ecaterina 
Broască și nepoata acesteia Valeria

(Va urma) 

Natalia IACIMENIOVA

Golgota neamului

(Continuare. Începutul vezi 
„L.C.” din 26.09.2019)
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O societate prosperă nu poate exista fără o școală prosperă 
Prima duminică din octombrie 

este duminica învățătorilor. 
Sărbătoarea lor profesională este 
a întregului popor, fiindcă fiecare 

cetățean trece prin școală, acolo 
se formează ca personalitate. Și 
el, învățătorul, lasă în sufletele lor 
semințele binelui și veșniciei, înde-

plinind una dintre cele mai nobile 
ocupații pe pământ. Ea se aseamă-
nă cu cea a semănătorului evan-
ghelic. 

Școala, unde limba română predomină 
circa un sfert de mileniu 

– Învățământul în Cerlena pornește 
din anul 1774, precizează directorul șco-
lii, domnul Valeriu Priscu. Anul acesta de 
învățământ este jubiliar – al 245-lea. De 
ce în părțile noastre, în a doua jumătate 
a secolului al XVIII-lea, când pământurile 
acestea făceau parte din Țara de Sus a 
Moldovei, a fost deschisă școală anume 
la Cerlena? Pe atunci satul nostru era un 
centrul cultural. În prima atestare docu-
mentară localitatea figurează cu o altă 
denumire – Grușivca. Îndreptându-se 
spre Hotin, oastea turcească  nu o dată a 
incendiat satul. Localnicii se ascundeau 
în stufăriile de lângă Borici, sat care apoi 
a fost distrus din temelie și, când reve-
neau la vetrele lor, găseau numai cenu-
șă. De la culoarea neagră a cenușii a 
și a apărut actuala denumire a satului. 
În documentul care confirmă că în anul 
1774 la Cerlena funcționa școala primară 
pe lângă biserică se menționează că ea 
avea trei profesori, scutiți de impozit. 

Urmele acelei școli nu au dispărut, ele 
sunt și acum. 

– S-a păstrat încăperea de atunci a 
școlii. A fost reparată de nenumărate ori 

și acum ne folosim de ea, fiindcă în Cer-
lena nu a fost construită o școală după 
proiectele tipice, explică domnul director. 

La Şcoala medie din Cerlena (ea de-
ține acest statut din 1990) condițiile de 
învățământ sunt bune – clase mari și lu-
minoase, coridoare pline de flori. 

– Se simte susținerea și ajutorul pă-
rinților. Triunghiul „profesori – elevi – pă-
rinți” este durabil, ceea ce pentru școală 
constituie un mare avantaj. Anul acesta 
pentru reconstrucție am folosit 800 mii 
grivne. E și contribuția fermierului local, 
dl Valentin Focșa, remarcă domnul Vale-
riu Priscu. 

Cerlena, ca și alte sate din împre-
jurimi, este cuprinsă de valul migrației 
brațelor de muncă, fapt care s-a răsfrânt 
asupra numărului de elevi. 

– În anul 1996, când am fost numit în 
postul de director, la școală învățau 380 
de elevi, iar acum – de două ori mai pu-
țin. Nu mai sunt clase paralele. În clase 
numărul elevilor variază de la 14 până la 
24, constată domnul Valeriu Priscu. Nu 
putem afirma că mulți elevi au plecat cu 
părinții peste hotare. Numai cinci fami-

lii și-au luat copiii din școală. 
Chiar dacă părinții lucrează 
peste hotare, odraslele lor de 
vârstă școlară rămân în sea-
ma buneilor, iar buneii au o 
grijă deosebită față de nepoți. 
În orice caz,  nu am avut nici o 
problemă serioasă în privința 
educației acestei categorii de 
elevi. 

Cerlena este un sat speci-
fic și din punct de vedere con-
fesional, care, într-o măsură 
mai mare sau mai mică, se 
răsfrânge asupra  vieții școlii. 

– În sat sunt comunități a 
trei confesiuni, continuă dom-
nul director. Ne străduim să 
le educăm la elevi atitudinea 
de toleranță și respect față de 
convingerile altora. În fiecare an, în luna 
mai, la noi în școală are loc „Ziua Bibliei”. 
Însuși elevii tălmăcesc Cuvântul divin. 
Este un moment educativ foarte puternic. 

La școala din Cerlena este prețuit și 
cuvântul pedagogului. Aici activează 23 
de profesori, vârsta medie a lor fiind de 
34 de ani. Este un colectiv relativ tânăr, 
care ne poate uimi prin altceva. Mai rar 
întâlnești într-o școală sătească opt pe-
dagogi-bărbați, ci numai la Cerlena. Și 
încă un caz rar – un bărbat în funcție de 

învățător la clasele primare. Copiii din 
Cerlena îl au ca învăţător pe domnul Ana-
tolie Bezușco. 

– Îmi place să lucrez cu această cate-
gorie de elevi, să-i învăț a citi și a scrie, 
ne mărturisește domnul Anatolie. Pri-
mesc o adevărată satisfacție sufletească. 
În cei 26 de ani de activitate am avut 8 
promoții. 

Potrivit spuselor colegilor, învățătorul 
Anatolie Bezușco este foarte modest. I 
s-a propus să fie șef de studii, însă el a 
preferat să rămână învățător la clasele 
primare, căci acolo își vede menirea. 

De circa un pătrar de mileniu în Școala 
din Cerlena răsună limba română. „Aposto-
lii” de astăzi ai graiului matern sunt profesoa-
rele Raisa Dimitraș și Aurica Misiura. Elevii 
pregătiți de ele se evidențiază la olimpiadele 
școlare. De asemenea, este bine organizat 
și procesul de însușire a limbii de stat. 

– Elevii posedă bine ucraineana, ac-
centuează domnul director. Confirmă 

acest lucru și rezultatele testărilor exter-
ne ale absolvenților noștri. Îi învață două 
profesoare de etnie ucraineană din satul 
vecin Coteleu – Elisaveta Grițunik, învă-
țătoare emerită din Ucraina, și Natalia Sa-
vcenko. 

Dinastiile de profesori au lăsat și lasă 
urme frumoase în istoria de două secole și 
jumătate a Școlii din Cerlena. 

– De obicei, profesia de pedagog este 
îmbrățișată de copiii crescuți și educați în 
familiile de profesori, comunică doamna 

Ludmila Breavin, director-adjunct și profe-
soară de istorie. În preajma Zilei învățăto-
rului merită să ne amintim cu recunoștință 
de fostul director Victor Leah și  de soția 
lui, doamna Daria, fostă învățătoare de 
clasele primare. Au devenit pedagogi și 
copiii lor. Avem în școală și dinastia Pris-
cu, a actualului director. Au activat un timp 
îndelungat soții Pavel și Lilia Procopii, ac-
tualmente pensionari. Urmașii lor, de ase-
menea, sunt profesori. În popor se spune 
că fructul nu cade departe de pom. 

Școala din Cerlena este situată în 
centrul satului, lângă biserică, aproape 
de rădăcinile ei spirituale, și are în preaj-
mă o livadă mare. 

– Sufletul copilului e ca și pomul. 
Dacă este bine îngrijit, dă roade bogate, 
conchide directorul Valeriu Priscu, ară-
tându-mi livada școlii. El, ca și toți colegii 
săi, este convins de faptul că pedagogul 
este un iscusit pomicultor al livezii spiritu-
ale, care înfrumusețează viața. 

Una dintre cele mai vechi (dar poate și cea mai 
veche) școală cu limba română de predare 

din actuala regiune Cernăuți este cea din Cerle-
na, raionul Noua Suliță. 
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O societate prosperă nu poate exista fără o școală prosperă 
În decursul întregii sale activități 

un profesor, fidel misiunii sale, 
reușește să îndrepte pe calea vie-
ții mai multe generații de învăță-

cei (părinți, copii și nepoți) și cea 
mai mare răsplată pentru el este 
aceea, când majoritatea semințe-
lor înțelepciunii din sufletele disci-

polilor săi dau roadele dorite. 
O societate prosperă nu poate exista 
fără o școală prosperă, fără iscusiții 
semănători ai binelui și veșniciei. 

Magia literelor din primul 
manual al elevilor 

Interviu cu autoarea „Abe-
cedarului”, Elena PILIGACI 

– Doamna Elena, dumneavoas-
tră ca metodistă la ciclul primar 
în cadrul Institutului regional 
pentru învățământul postuniver-
sitar, continuați tradiția de alcă-

tuire a manualelor pentru școlile 
românești din Ucraina. Sunteți 
autoarea „Abecedarului”, scris în 
corespundere cu Programa noii 
școli din Ucraina, în vigoare acum 
al doilea an. Dar țineți minte „Abe-
cedarul” din care ați învățat dum-
neavoastră? 

– Desigur, deseori imaginația mi-l adu-
ce în față. Avea coperta de culoare galbe-
nă, cu un desen atrăgător și semnificativ 
pe ea. Este prima și cea mai scumpă carte 
a elevului, după care el învață să citeas-
că. Țin minte și abecedarul după care au 
învățat și copiii mei. Era la începutul anilor 
nouăzeci, când Ucraina devenise indepen-
dentă, iar școlile românești din țară, ca și 
cele din Moldova, au trecut la grafia latină – 
haina firească a limbii noastre. În acel mo-
ment în școlile noastre era o criză de ma-
nuale și Ministerul Educației din Ucraina a 
permis să fie aduse abecedare din Româ-
nia. Apoi cei mai buni învățători-metodiști 
din regiune au fost antrenați la alcătuirea 
manualelor. Mi s-a încredințat și mie misiu-
nea de a fi autoarea „Abecedarului”. 

– Faceți parte din generația care 
a învățat să citească după „Abece-
darul” adus din Moldova (era doar 
în perioada sovietică), copiii dvs. 
s-au folosit de abecedarele din Ro-

mânia, iar elevii de astăzi învață 
după „Abecedarul” alcătuit de dvs. 
și editat la Cernăuți. Ce deosebire 
există între aceste trei manuale cu 
același titlu – „Abecedar”? 

– Ordinea însușirii literelor este ace-
eași. Or, „Abecedarul” nu este altceva de-
cât o magie a literelor. În toate aceste trei 
manuale sunt texte despre cei mai repre-
zentativi clasici ai literaturii române, Mihai 
Eminescu și Ion Creangă. În manualul 
scris de mine persistă neapărat și coloritul 
ținutului bucovinean, al țării în care trăim. 
Țin minte și acum o poezie memorizată din 
„Abecedarul” pe care l-am purtat în ghioz-
dan. Este o poezie despre pace de Grigore 
Vieru. Aceasta mi-a generat ideea de a  in-
troduce în edițiile următoare ale „Abeceda-
rului” a unor poezii de acest minunat poet și 
neapărat poezia despre pace, căci în zilele 
noastre pacea este un cuvânt foarte dorit. 

– Proveniți dintr-o familie de pe-
dagogi, mama dvs. a fost învăță-
toare la clasele primare la Școala 
medie din Târnauca. Ați ales pro-
fesia mamei. Dar ce ne puteți spu-
ne despre prima învățătoare? 

–Am urmat primele clase la Şcoala 
din Satul Mare, locuiam atunci la bunica, 
și prima mea învățătoare a fost Ana Ber-
ciuc, pedagog cu har deosebit și care, cu 

timpul, a devenit o animatoare a vieții spiri-
tuale a românilor din regiunea noastră. Din 
păcate, ea nu mai este printre noi, dar a 
rămas pentru totdeauna în memoria mea. 
Acum, având un stagiu solid de pedagog 
și metodistă, pot să apreciez la justa valoa-
re iscusința ei profesională. Ea pe atunci 
aplica niște metode, despre care în prezent 
se vorbește ca ceva nou în procesul de in-
struire. Învățătoarea de clasele primare e 
ca a doua mamă a copiilor. Ea le altoiește 
dragostea de carte și permanent are grijă 
de acel altoi. Ciclul primar este fundamen-
tul pe care se bazează știința de carte, de 
aceea și rolul învățătorului este deosebit. 

Ce pot să spun despre colegii mei, 
despre învățătorii de  clasele primare de la 
școlile românești din regiune? Sunt foarte 
uniți și responsabili de ceea ce fac. Visez 
să editez o revistă, fie anuală, despre cei 
mai buni pedagogi ai noștri, despre meto-
dele lor de instruire și despre problemele 
din învățământ. Asemenea reviste există 
în Moldova şi România. În Ucraina, de 
asemenea, se editează reviste de specia-
litate, dar noi avem nevoie de o publicație 
pentru școlile românești. 

Ca autoare a „Abecedarului” mai visez 
ca acest manual să fie dăruit fiecărui elev, 
căci este prima lui călăuză pe drumul lung 
în lumea cunoștințelor. 

O adevărată 
sărbătoare 
familială  

Lilia REBRIK, actriță și pre-
zentatoare la Postul de televizi-
une „Ucraina”:

– Cu prilejul Zilei învățătorului, în ca-
drul emisiunii pe care o conduc – „Bună 
dimineața, Ucraina!” – voi prezenta un 
subiect de la școala mea natală din Cer-
năuți – Gimnaziul nr.3, pe care l-am ab-
solvit cu ani în urmă cu medalie de aur. În 
toamna de aur a acestui an am trecut din 

nou pragul școlii dragi și am găsit-o la da-
torie, înconjurată de copiii setoși de carte, 
pe diriginta clasei noastre, doamna Olga 
Șveț, profesoară de ucraineană. A fost o 
întâlnire de neuitat, o aleasă sărbătoare 
de suflet pentru mine, interesantă pentru 
profesori și elevi. Am ieșit din nou la tablă, 
în fața clasei, având-o alături pe scumpa 
profesoară Olga Șveț, și am recitat, ca în 
anii de școală, o poezie de Lina Kostenko, 
poeta mea preferată. 

Port mereu în suflet lumina și căldura pe 
care am acumulat-o în cei zece ani de școa-
lă la Cernăuți. Îmi sunt dragi profesorii care 
m-au îndrumat pe calea vieții și acum, când 
am ajuns să-mi duc și eu fetița la școală, țin 
cont de sfaturile lor înțelepte, părintești. 

Pentru mine a fost o școală adevărată 
și familia, doar mama mea, Vera Todoriuc, 
este pedagog, profesoară de română la 
Școala medie nr. 10. Ea întotdeauna a fost 
prima, care îmi controla temele de acasă 
și îmi dădea sfaturile cuvenite. Deci, Ziua 
învățătorului este pentru noi o sărbătoare 
familială. 

„Nu regret că 
mi-am dat copiii 

la școală 
românească” 

Aliona COSTEA, antrepre-
noare: 

– Cunosc munca pedagogilor nu din 
auzite: am crescut într-o familie de profe-
sori de la Târnauca, apoi am activat și eu 
un pic pe acest tărâm. Trebuie să stimăm 
munca profesorilor, să le fim recunoscători 
pentru că au fost alături de noi în cea mai 
importantă perioadă a vieții noastre, când 
ne-am format ca personalități. 

Am avut noroc de profesori buni. De 
fapt, eu nu-i împart pe profesori în cate-
gorii, fiecare dintre ei se străduiește să ne 

lase în suflet ceva bun. 
Același lucru pot spune și despre pro-

fesorii de la Gimnaziul nr. 6 din Cernăuți, 
unde au învățat feciorii mei. Nu regret că 
mi-am dat copiii la o școală românească. 
Au fost bine instruiți și educați așa cum 
se cuvine. Iar acesta este scopul fiecărei 
școli, indiferent în ce limbă se desfășoară 
învățământul. 

„Învățătorul 
ne deschide 

drumul în viață”
Igor ANDRONACHE, originar 

din Tărăsăuți, paroh la Biserica 
din Movila: 

– Personalitatea se formează prin in-
struire și educație. Cu „cei șapte ani de 
acasă” mergem la școală, unde profesorii 
au grijă să ne îndrepte pe calea cea dreap-
tă a vieții, să devenim ceva în viață. Pot să 
spun numai cuvinte bune la adresa profe-
sorilor mei de la Școala medie din Tără-
săuți, unde am învățat nouă ani, apoi am 
urmat Seminarul teologic de la Chișinău. 
Le sunt recunoscători că au observat și au 

stimulat într-un fel oarecare tendința mea 
de a deveni slujitor al altarului. Și pentru 
aceasta le sunt foarte recunoscător. 

La lansarea primei mele cărți am in-
vitat-o pe prima mea învățătoare, Larisa 
Moisei (de altfel, feciorul ei de asemenea 
este preot), precum și pe diriginta mea, 
Vera Balan. Ele, într-un fel sau altul, au 
contribuit la aceea că mi-am găsit locul 
meu în viață. Nu uit niciodată să mă rog 
pentru sănătatea scumpilor mei profesori. 

• Gânduri ale absolvenților despre foștii lor învățători

  Pagină realizată de 
Vasile CARLAȘCIUC
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Campionatul regiunii Cernăuți la fotbal
Etapa a XVI-a. Rezultate

Liga I
FC Ceahor – FC Toporăuți – 1:0 
FC Tereblecea – FC Dovbuș – 0:0
FC Fazenda – FC Hliboca – 0:3
FC Volcineții Vechi – FC Stănești – 1:1
FC TOM.studio – FC Molodia – 1:1

Liga a II-a
FC Corovia – FC Ciudei – 1:3
FC Cerepcăuți – FC Lucovița – 1:2
FC Porubne – FC Energhia – 3:3
FC Camenca – FC Tisăuți – 4:1 
FC Hliboca (2) – FC Maghistral – 2:4

Andrii Șevcenko ar putea 
reveni la AC Milan, în rolul 

de antrenor
AC Milan trece printr-o pe-

rioadă foarte dificilă în Seria 
A. Echipa antrenată de Marco 
Giampaolo este pe locul 16 în 
Campionatul Italiei, după primele 
şase etape, cu tot atâtea punc-
te. Conducerea milanezilor ar fi 
decis să caute înlocuitor pentru 
tehnicianul italian. Potrivit celor 
de la Tuttomercatoweb, acesta 
ar fi chiar Andrii Șevcenko, fostul 
jucător al „rossonerilor". Aceştia 

precizează că „Șeva" a fost deja 
contactat de conducerea clu-
bului milanez, pentru preluarea 
echipei. În acest moment, fostul 
atacant antrenează selecţionata 
Ucrainei.  Pentru Șevcenko, AC 
Milan ar însemna prima echipă 
de club antrenată. Din 2016, de 
când a devenit tehnician, acesta 
a antrenat doar naţionala Ucrai-
nei, cu care mai are contract 
până în luna iulie a anului viitor.

Stepan Grecul, campion  
național la box

La Mariupol s-a desfășurat 
Campionatul național la box 
masculin. Pugilistul bucovi-
nean Stepan Grecul a devenit 
campion național la categoria 
81 de kilograme. În partida fi-
nală Stepan Grecul l-a învins 
pe Maksym Koța din regiunea 
Harkiv. În plus, potrivit rezul-
tatelor Campionatului, Stepan 

Grekul a primit premiul pentru 
cea mai bună evoluție tactică 
și tehnică. 

De asemenea, potrivit re-
zultatelor turneului, a fost se-
lectată componența lotului 
național al Ucrainei, care va 
începe lupta pentru câștigarea 
licențelor pentru Jocurile Olim-
pice de la Tokyo 2020.

„Mila Bucovineană-2019”, la Cernăuți
La Cernăuți a avut loc cea 

de-a 15-a ediție a cursei sportive 
„Mila Bucovineană-2019”. Tradiți-
onal, startul ediției jubiliare a com-
petiției atletice s-a dat din Piața 
Integrității. Conform regulamentu-
lui, participanții înregistrați trebu-
iau să înfrunte o distanță de apro-
ximativ 3.200 metri. Totodată, în 
cadrul evenimentului cetățenii au 
fost invitați să participe la Campi-
onatul național de cros  pe distan-
ța  de o milă. Invitatul de onoare al 
evenimentului a fost sportivul Iuri 
Ceban, dublu campion olimpic la 
proba de canoe. 

De menționat că organizatorul 
competiției este legendarul atlet 
bucovinean Ivan Gheșko. La final 
a avut loc festivitatea de premiere 
a participanților. Cetățenii care au 
demonstrat performanțe sportive 
au fost premiați cu biciclete și alte 
cadouri interesante.

FC Bucovina, eliminată din Cupa Ucrainei  
la fotbal

În cadrul etapei a III-a a Cupei 
Ucrainei la fotbal FC Bucovina a 
dipsus pe teren propriu de FC Lviv, 
echipă care evoluează în Premier 
League din Ucraina. Meciul s-a în-
cheiat cu scorul de 2:0. Oapeții au 
deschis scorul în minutul 16 al pri-
mei reprize. Vasyl Hakman comite 
un fault în careul de 16 metri. Le-
gionarul brazilian Renan execută 
perfect lovitura de la 11 metri. Spre 
finalul primei reprize a întâlnirii, FC 
Bucovina ratează o șansă imensă 
de egalare. Vasyl Palagniuk ratea-
ză o lovitiră de la 11 metri, după 
un fault comis de oaspeți în proriul 
careu. În repriza secundă același 
Renan reușește al doilea gol pen-
tru FC Lviv.

Superliga regiunii Cernăuți la fotbal.  
FC Voloca la un pas de titlul de campioană

FC Voloca este pe punctul de a intra în pose-
sia titlului de campioană a Superligii regiunii Cer-
năuți la fotbal. Zilele trecute, volocenii au disputat 
meciul amânat cu FC Mahala. Partida s-a încheiat 
cu scorul de 4:0 în favoarea volocenilor. Ulterior în 
cadrul etapei a XV-a FC Voloca a învins FC Dnis-
ter cu 3:0.  De menționat că FC Voloca în cele 15 
etape ale turneului nu a înregistrat nici o înfrân-
gere și continuă să rămână lider incontestabil în 
clasament cu 41 de puncte acumulate. Urmează 
FC Nepolocăuți  pe locul 2, cu 35 de puncte. Iată 
care sunt rezultatele   etapei a XV-a:

FC Stăneștii de Jos – FC Șkval – 0:4 
FC Universytet – FC Mahala – 2:4
FC Nepolocăuți – FC RA-Dent – 4:0
FC Dnister – FC Voloca – 0:3
FC Noua Suliță (2017) – FC Spicul de Aur – 0:3

În etapa următoare, programată pentru 5-6  
octombrie, vor avea loc următoarele meciuri:

FC Spicul de Aur – FC Dnister
RA-Dent – FC Universytet
FC Șkval – FC Noua Suliță (2017)
FC Voloca – FC Nepolocăuți
FC Mahala – FC Stăneștii de Jos

Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN
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Doi studenţi susţin examenul la catedra milita-
ră a universităţii. Unul primeşte insuficient, pleacă 
amărât din auditoriu. Cel de-al doilea iese bucuros 
şi se laudă celuilalt:

- Îţi închipui, trag un bilet, văd că nu ştiu nimic. 
Trag un al doilea, la care trebuiam să răspund fără 
nici o pregătire.

- Aici precis te-ai pierdut, îi zice prietenul.
- Ba pe naiba. I-am desenat maiorului-examina-

tor pe o foaie o sticlă mare cu votcă.
- Şi care a fost reacţia? – întreabă acela mirat. 
- După ce a studiat foaia de hârtie timp de 30 de 

secunde, am auzit comanda: „Execută!”.

    

În sala de judecată.
- Inculpat, admiteţi că în ziua aceea aţi revenit 

acasă şi aţi descoperit soţia în pat cu un alt bărbat 
după care aţi împuşcat-o.

- Exact aşa, domnule judecător.
- Interesant. Dar de ce nu l-aţi împuşcat pe 

amantul ei?
- M-am gândit că e mai bine s-o împuşc pe ea 

decât în fiecare zi să fac moarte de om, omorând 
câte un bărbat.

    

Un hotel cu trei stele pe malul mării. Se apropie 
un domn de o cunoscută, crezând că e singură la 
odihnă.

- Bună seara. Arăţi destul de bine. dar cum e cu 
durerea de cap de care sufereai.

- A plecat să joace cărţile cu nişte prieteni.  

    

- Tăticule, spune-mi o poveste înainte de somn.
- Dar ce n-ai auzit povestea, pe care i-am 

spus-o mamei la amiază? 
- Nu, dar despre ce era vorba în ea?
- I-am spus mamei tale o poveste, în care am in-

ventat ceva din ce cauză m-am reţinut ieri la serviciu.

    

Medicul se plimba cu soţia pe o alee, în parc. 
La un moment dat, o tânără cam puţin îmbrăcata, 
îl salută pe medic toată numai zâmbet, privindu-l 
oarecum insinuant. Soţia, contrariată, îl întreabă:

- De unde o cunoşti pe domnişoara?!
- Ei, de unde o cunosc?! Am cunoscut-o din mo-

tive profesionale.
Soţia se gândeşte puţin, apoi întreabă din nou:
- Vorbim despre profesia ta sau a ei?

    

Soţul şi soţia în pat:
- Draga mea, câţi bărbaţi ai avut înaintea mea, 

spune-mi cinstit.
Pauză. După zece minute de tăcere soţul intervine:
- Scumpo, am glumit. Te-am jignit, poate, iar-

tă-mă, te rog.
- Nu. Nici o problemă. Număram în gând.

    

- Ai reparat vreodată un televizor în viaţa ta? – 
întreabă ea speriată uitându-se pe fereastră.

- Nu. N-am făcut acest lucru niciodată, răspun-
se el stand tolănit pe pat.

- Ar fi bine să te prefaci că ştii meseria, pentru 
că în două minute va intra soţul meu.  

Dulcea vorbă a bunicii 
din negura amintirilor

Se zice prin bătrâni că fericirea nu 
vine la fiecare dintre noi la fel. Unii o 
așteaptă o viață, la alții vine din fragedă 
tinerețe. Dar și fiecare o percepe cum 
dorește. Uneori omul se zbate printre 
preziceri și speranțe, vise frumoase și 
nostalgii după o fericire pe care o vrea 
alături. Dar, vorba ceea: ce-i al tău, e 
pus de o parte. Și fericirea îți bate la 

ușă atunci când te aștepți cel mai puțin. 
Maricica a crescut într-o familie de 

țărani simpli. Era mezina între cei trei 
frați și două surori. Bineînțeles că, fă-
când parte dintr-o familie numeroasă, 
fata nu a fost alintată sau desfătată 
cu cele mai dorite jucării, după cum își 
puteau permite alți părinți. În schimb, 
mama i-a altoit cele mai frumoase ca-
lități pe care trebuie să le aibă o fată: 
demnitate, cumsecădenie, hărnicie. 
De mică i-a fost alături mamei la mun-
ca de la fermă, unde aceasta a trudit 
în calitate de mulgătoare vreo 30 de 
ani. Poate de aceea că avea un su-
flet blând și generos sau poate din alt 
motiv, dar anume Maricica era alături 
de mama la treburile din gospodărie, 
dar și în cele mai grele momente. Nu 
strălucea nici la învățătură, dar nici co-
dașă nu era în clasă. Și aici modestia 
și-a spus cuvântul. Și dacă la adunările 
părinților mamele ieșeau din clasă roșii 
de rușine, la adresa Maricicăi profesorii 
aveau numai cuvinte de laudă și încu-
rajare. Când a crescut mai mare, la fel 
ca orice fată, visa la un bărbat cuminte 
și educat, cu care să împartă toate suc-
cesele și greutățile din viața unui om. 
Anii treceau, dar mult așteptatul „prinț” 
nu-i bătea la ușa sufletului. Zadarnice 
erau îndemnurile mamei, ale surorilor 
mai mari, Maricica nu vroia să asculte 
de nimeni. O ținea morțiș:

– Nu mor caii când vor câinii. Așa 
și în cazul meu. O să mă căsătoresc 
numai cu omul, care va ști cum să mă 
cucerească. O să-i ofer inima numai 
celui care o să-mi fie pe plac și care va 
ști cum să mi-o încălzească când va fi 
tristă.

Auzind aceste cuvinte înțelepte de 
la un copil, părinții au lăsat-o în pace. 
Își dorea o dragoste reciprocă. Însă, 
adevărata fericire întârzia să vină. Ma-
ricica nu visa la un bărbat cu mașină 
sau cu vilă și bani mulți, ci la un om cu 
suflet mare, un romantic cu care să-i fie 
interesant. Multe dintre prietene îi spu-
neau că ar trebui să se mărite cu cel 

care o cere, că principalul e să fii iubi-
tă, iar dragostea pentru omul de alături 
vine cu timpul. Nu vroia să audă pe ni-
meni. Și numai buna ei bunică, care o 
crescuse de mică, o liniștea mereu:

– Nu asculta ce zic alții, puiule. Ce 
e al tău, de o parte este pus. Fericirea 
ta nu va fugi de tine, ea va veni când va 
dori Cel de Sus. 

Maricica se mângâia cu aceste 
vorbe ale bunicii, numele căreia îl pur-
ta, deși o durea sufletul atunci când 
mama îi reproșa că „va muri fără s-o 
vadă fericită”. Așa au trecut mai mulți 
ani. Babele satului demult o trecură la 
categoria de „fată bătrână”. Doar e știut 
lucru că acel ce alege, la urmă culege 
ce se poate. Și Niculuță, vecinul, care 
a „pândit-o” ani la rând, s-a săturat, în-
tr-un sfârșit, să umble din urma „fetei 
cu caracter”, după cum o numea, și s-a 
însurat, luând-o de nevastă pe contabi-
la din colhoz. Despre Niculuță, care era 
un bun gospodar în sat și la care ar fi 
visat multe fete, îi tot spunea și bunica.

– Ce să fac dacă nu este al meu. 
Nu simt nimic pentru el și-i voi face via-
ța amară, se străduia Maricica în fel și 
chip să se îndreptățească. 

Într-o vară a decis eroina noastră 
să-și facă un cadou, poate unicul în 
viața ei cadou de acest fel, și a plecat 
într-o vacanță la Skadovsk, regiunea 
Herson, pentru a savura căldura din 
luna lui Cuptor acolo, pe malul mării. 
Maricica nimerise, parcă, în altă lume. 
Noi cunoscuți, prieteni mulți și-a făcut 
ea în acea vacanță. Din prima zi chiar 
a fost invitată în compania unor moldo-
veni, printre care era și el. 

– Marius mă numesc, i-a spus întin-
zându-i galant mâna.

– Maricica, a răspuns fata pe un ton 
încet cu modestia-i proprie. 

Micul lor „roman” avea să dureze 
cele două săptămâni după care s-au 
despărțit, moldoveanul promițându-i că 
va veni neapărat la Cernăuți să o vadă. 
Și s-a ținut de cuvânt. A venit abia în 
toamnă cu niște prieteni, care făceau 
comerț cu roadele Moldovei la piața 
din orașul de pe malul Prutului. Vizi-
ta a fost neașteptată pentru Maricica, 
doar de când s-au despărțit la Herson, 
Marius a telefonat-o o singură dată. 
O surpriză a fost și invitația lui pentru 
Maricica. Tânărul o îndemna să vină la 
Orhei, orașul său de baștină, pentru a-i 
face cunoștință cu părinții, asigurând-o 

că anume ea este fata visurilor sale, 
pe care a așteptat-o o viață întreagă. 
Marius a stat pe la Cernăuți vreo două 
săptămâni. I-a promis fetei să vină s-o 
ia în ajunul sărbătorilor de iarnă pentru 
a le face părinților surpriză. 

– L-am așteptat atâta timp și iată-l, 
în sfârșit a venit, se lăuda Maricica su-
rorilor mai mari. 

S-au bucurat mult părinții fetei, cu 
atât mai mult cu cât și tânărul i-a pro-
mis să se mute cu traiul la ea acasă. 
Toate lucrurile au început să curgă ca 
într-o frumoasă poveste, dar, într-o zi 
Maricica a primit o veste care a căzut 
ca un trăsnet peste cerul însorit. De 
unde și până unde a aflat ea că „prin-
țul”  său a reușit să treacă prin două 
căsătorii civile și că undeva, prin Mol-
dova, două fetițe și un băiețel îl chea-
mă neîncetat: „Tată, când vii acasă?”. 
Mult a plâns Maricica după ce a pus 
față în față lucrurile, care s-au dovedit 
a fi adevărate. I-a spus la telefon să nu 
o mai sune, căci nu vrea să audă de 
el. Dar așa cum neplăcerile se țin lanț, 
nici „veștile bune” pentru Maricica nu 
s-au încheiat aici. A aflat, în timpul unui 
control-fulger, că va deveni mămică. 
Toată lumea s-a năruit în acel moment 
sub picioarele ei. Nu-și imagina cum 
se va uita în ochii celor dragi, cum le 
va spune că din acea fată cuminte și 
modestă de cândva s-a transformat în-
tr-o… Ce va spune satul, care vuia deja 
despre apropiata căsătorie. A decis să 
nu le spune la ai săi nimic, ci în tăcere 
să se izbăvească de pruncul care avea 
să vină pe lume. O voce lăuntrică, însă, 
îi zicea: „Nu ucide un suflet nevinovat”. 
Au urmat multe nopți petrecute în hoho-
te de plâns și insomnie. Într-o diminea-
ță, când pleca la serviciu, Dumnezeu 
i l-a scos în cale pe Niculuță, bărbatul 
ce o iubise atât de mult și care visase 
s-o ia de soție. Omul văduvise cu un an 
în urmă și rămase singur cu cei patru 
copilași. Maricica a rămas încremeni-
tă când acesta i-a spus că știe ce i s-a 
întâmplat. A rugat-o aproape plângând, 
implorând-o:

– Maricică, draga mea, știi cât de 
mult mi-am dorit să te am ca mamă a 
copiilor mei. Dar, n-a fost să fie. Dum-
nezeu ne-a trimis la amândoi aceste 
încercări. Nu crezi că este un semn? Te 
rog, vino de le fii mamă copilașilor mei. 
Eu, la rându-mi voi fi un tată adevărat 
pentru pruncul pe care-l aștepți. Ba și 
eu am nevoie de o mână de femeie în 
casă. Nu am mai mâncat borș făcut de 
o femeie mai mult de un an.

Înspre seară, după ce le-au cerut 
binecuvântarea părinților fetei, cei doi 
au strâns lucrurile femeii și le-au dus 
în casa lui Niculuță. Au trecut de atunci 
ani buni. Azi mătușa Maricica și badea 
Niculuță își trăiesc împreună zilele 
și se bucură de succesele copiilor și 
nepoților. Pe Valentina și pe Nicole-
ta le-au dat deja pe la casele lor, iar 
Nicușor și Valeriu învață la o școală 
tehnico-profesională. În casa lor dom-
nește armonia și buna înțelegere, iar 
la sărbători copiii și nepoții se adună 
la casa părintească spre a le fi alături 
celor care i-au crescut cu atâta drag. 
De multe ori Maricica își amintește de 
vorbele dulci ale bunicii trecută demult 
la dreptate: „Fericirea este lângă tine, 
draga mea, și ea va veni atunci când 
cel mai puțin te aștepți. Ea va veni ca 
un soare blând după furtună și-ți va 
încălzi sufletul, îți va alina suferințele 
precum razele de soare străbat printre 
nori”. 

Cât de înțelepte au fost vorbele bu-
nicii, se gândește de multe ori Maricica 
atunci când așează câte un buchet de 
flori vii pe mormântul unde-și doarme 
somnul de veci ființa ce a iubit-o atât de 
mult. „Nu asculta ce zic alții, puiule. Ce 
e al tău, de o parte este pus. Fericirea 
ta nu va fugi de tine, ea va veni când va 
dori Cel de Sus” – răzbate vorba blândă 
a bunicii din negura amintirilor. 

Dumitru VERBIŢCHI 

De multe ori Maricica își amintește de vor-
bele dulci ale bunicii trecută demult la 

dreptate: „Fericirea este lângă tine, draga 
mea, și ea va veni atunci când cel mai pu-
țin te aștepți. Ea va veni ca un soare blând 
după furtună și-ți va încălzi sufletul, îți va 
alina suferințele precum razele de soare 
străbat printre nori”.    
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Remedii naturale împotriva colesterolului

Fructe anti-colesterol
Printre fructele care ajută la 

reducerea colesterolului  „rău” 
se numără coacăzele, zmeura, 
căpşunile, merişoarele, portoca-
lele, lămâile, grepfruitul, strugurii 
şi bananele, atât de bogate în fibre 
solubile. Adevărate vedete în com-
baterea colesterolului „rău” sunt 
însă merele şi fructele de avocado.

* Merele conţin pectină, o fibră 
care ajută la eliminarea sărurilor biliare, 
care intervin în fabricarea colesterolu-
lui de către organism. Pentru a benefi-
cia la maximum de efectele benefice ale 
acestor fructe în reducerea colesterolului 

este de preferat să consumăm zilnic câte 
două mere, cu coajă cu tot. Rezultate im-
portante putem obţine însă şi mâncând 
mere uscate. Un experiment realizat timp 

de şase luni de cercetătorii de la Univer-
sitatea din Florida, a relevat o scădere 
spectaculoasă, cu 23%, a nivelului co-
lesterolului, în cazul persoanelor care au 
mâncat 75 de grame de mere uscate pe 
zi. Şi veştile bune nu s-au oprit aici. Pen-
tru a nu vă plictisi de atâtea mere, vă su-
gerăm să le combinaţi din când în când 
cu scorţişoară – un alt aliment folositor 
împotriva colesterolului.

* Avocado este o sursă nemaipo-
menită de grăsimi mononesaturate, care 

ajută la scăderea colesterolului „rău” şi la 
creşterea celui „bun”. Graţie gustului său 
neutru şi texturii catifelate, avocado are 
şi avantajul de a putea fi consumat în fel 
de fel de combinaţii, în salate ori sosuri 
delicioase şi extrem de uşor de preparat.

Băuturi anti-colesterol 
* Ceaiul.  Flavonoidele prezente în 

ceai – verde, negru, din alte plante, previn 
oxidarea colesterolului „rău”, care ar con-
duce ulterior la formarea de depuneri pe 
pereţii arterelor. Recomandabil e să bem o 
ceaşcă de ceai pe zi. Atenţie însă – alternaţi 
tipurile de ceai folosite, pentru a nu vă con-
frunta cu efecte secundare neplăcute.

* Vinul sau berea. Oricât de 
surprinzător ar putea să pară – sunt şi ele 
recomandate 
în combate-
rea coleste-
rolului. Un 
pahar de vin 
sau de bere 
pe zi pot fi de 
folos împotri-
va colestero-
lului „rău” şi 
ajută la creş-
terea valorilor 
celui „bun”.

* Sucul 
de porto-
cale. Poa-
te reduce 
semnificativ 
nivelul coles-
terolului, cu 
condiţia să 
fie băut proaspăt stors şi, de preferinţă, în 
cursul dimineţii.

Prezența colesterolului este vitală pentru buna 
funcționare a organismului, el fiind indispen-

sabil în menținerea integrității celulare și în 
producerea hormonilor, acizilor și a vitaminei D. 
Probleme apar doar atunci când nivelul coleste-
rolului „rău” este excesiv, fapt care poate pune 
sănătatea în pericol. Există însă și-o veste bună: 
natura oferă nenumărate soluții, unele de-a drep-
tul... gustoase, astfel încât nivelul colesterolului 
din sânge să revină la un nivel optim. Fără me-
dicamente și fără să avem senzația că depunem 
vreun efort.

Tratamente naturiste pentru tusea seacă

Sirop de ridiche neagră. 
Siropul de ridiche neagră este bun pentru 
orice fel de tuse, însă necesită ceva timp 

pentru preparare. Aveţi nevoie de o ridiche 
neagră şi un borcan de miere naturală. Ri-
dichea neagră se pune într-un vas, iar la ca-
pătul cu frunze se face o scobitură în care 
se pune o linguriţă de miere.  Mierea se 
toarnă în scobitură, iar vasul se pune lângă 
o sursă de căldură constantă (sobă, calori-
fer). După 6-12 ore, în vas va apărarea un 
sirop, din care se consumă câte o linguriţă 
de 3-4 ori pe zi.    

Ceaiul de ceapă. În pofida gus-
tului destul de ciudat, ceaiul de ceapă este 
unul dintre cele mai bune remedii naturale 
pentru tuse – fiind un tratament foarte util 
până şi în cazul bronşitei.  Se pune un re-
cipient pe foc, în care se toarnă o cană de 
apă şi o ceapă medie în coajă. Se lasă la 
fiert 10 minute, apoi se strecoară infuzia şi 
se bea ceaiul cald.  

Aloe cu miere.  Unul dintre cele 
mai folositoare tratamente pentru tusea 
seacă este mixtura de aloe cu miere, de-
oarece cele două ingrediente principale fac 

bine şi durerii de gât – asociată câteodată 
tuşitului intens.  Trei frunze de aloe sunt 
puse la frigider pentru trei zile, iar apoi sunt 
tocate. Tocătura se amestecă cu miere şi 
vin roşu, fiecare urmând să compună cam o 
treime din mixtură. Se administrează câte o 
lingură din mixtură de trei ori pe zi.  

Lapte cu miere și gălbe-
nuș de ou. Unul dintre cele mai sim-
ple tratamente din prisma ingredientelor, 
deoarece majoritatea au o şansă destul 
de mare de a fi găsite în orice bucătărie. În 
acelaşi timp, însă, consumul recomandat al 
acestuia este şi mai frecvent decât al alter-
nativelor. Pentru acest tratament vă trebuie 
500 ml de lapte, un ou, smântână şi miere. 
Fierbeţi laptele, iar după câteva minute de 
răcire amestecaţi-l cu un gălbenuş de ou, o 
linguriţă de miere şi o lingură de smântână. 
Aproximativ 100 ml din amestec se consu-
mă de 5 ori pe zi. 

Siropul de hrean.  Hreanul are 
multe proprietăţi benefice organismului, 
însă este deosebit de eficient pentru tuse, 
având şi avantajul de a trata, concomitent, 
răceala şi gripa, de a creşte imunitatea că-
ilor respiratorii.   Cu ajutorul unei răzători 
mici, se rade o rădăcină de hrean, iar peste 
aceasta se stoarce o jumătate de lămâie şi 
se adaugă aproximativ un sfert de cană de 
miere. După amestecare, se lasă cam 5 ore 
la macerat, iar mixtura poate fi servită de fi-
ecare dată când aveţi o criză de tuse, având 
un efect calmant aproape instant. În cazul 
diabeticilor, se iau maxim trei linguriţe pe zi.  

Important. Vă recomandăm să con-
sultaţi un medic specialist înainte de a alege 
orice tratament pur naturist, în cazul în care 
suferiţi de o problemă medicală persistentă.

Crizele de tuse seacă sunt unele dintre cele 
mai deranjante afecțiuni medicale atât pen-

tru dumneavoastră, cât și pentru cei din jur, iar 
câteodată aceasta nu poate fi ameliorată nici de 
medicamente. Din fericire, există și tratamente 
naturiste. 

Mierea – ca tratament pentru copii 

Mierea - medicamentul oferit de natu-
ră. Încă din antichitate, mierea era cunoscută 
pentru calităţile sale ca aliment, produs de în-
grijire şi medicament. Fiind bogată în zaharuri, 
minerale, enzime, polen şi vitamine precum 
B1, B2, B6, B12, PP, H, C, A, K şi multe al-
tele, aceasta este benefică în tratarea acneei, 
anxietăţii, problemelor digestive şi este un bun 
cicatrizant.

În răceală, mierea vine în ajutor ca un ade-
vărat medicament cu efecte benefice multiple 
şi garantate, eliminând în principiu durerile de 

gât, tusea şi stările de nelinişte. Zaharurile 
ocupă aproximativ 80% din compoziţia mierii, 
motiv pentru care  copiii nu opun rezistenţă în 
administrarea ei. Apiterapia este recomandată 
tuturor, indiferent de vârstă, întrucât rareori pre-
zintă efecte adverse.

Mierea, se consumă ca atare sau ca îndul-
citor pentru ceaiuri, mâncăruri, având efecte 
curative evidente în tratarea răcelii, mai ales 
când este completată cu praf de scorţişoară.

 (Formula AS)

Dacă răceala a pus stăpânire pe copil, medi-
camentele nu sunt singurele remedii la care 

trebuie să apelați. Plantele, ceaiurile și siropurile 
care conțin extracte din organisme vegetale sunt 
uneori soluția eficientă și rapidă care alungă ră-
ceala din organismul copilului.

Rubrică susţinută de Valeria ŞTEFUREAC
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Copiii și dansul. La ce vârstă e bine 
să-l duci pe copil la cursuri de dans

De la ce vârstă 
ne putem înscrie copiii 

la lecții de dans?
Fiecare mamă dorește să-și vadă 

copilul realizat în cât mai multe dome-
nii. Dansul este o artă, care contribuie la 
dezvoltarea armonioasă a copilului atât 
din punct de vedere fizic, cât și psihic.

Cea mai potrivită perioadă pentru a 
înscrie copilul la dansuri este vârsta de 
4-5 ani. De ce? La vârsta de 4-5 ani co-
piii deja sunt mai conștienți, mai atenți. 
Ei mai bine repetă mișcările după pro-
fesor. Copiii devin pasionați de dans. 
Pentru copiii de această vârstă ora de 

dans se combină cu joaca, se învață 
bazele mișcărilor din dansul modern, 
dansul de estradă și dansul clasic. Miș-
cările de dans devin mai complicate, iar 
copiii le efectuează mai bine. La sfârșitul 
orei de dans, copiii neapărat trebuie să 
facă exerciții din gimnastică și întindere 
a mușchilor. Acestea ajută la relaxarea 
mușchilor după efortul fizic. 

Cu ce stil de dans ar 
trebui să începem?

În primii ani de studiere a dansului 
copiii învață bazele acestei arte: dans 
modern, street-dance, dans de estradă 

și dans clasic. Copilul învață cum să 
mențină poziția corectă, cum  să  țină 
corect mânuțele, cum să întindă vârfuri-
le piciorușelor, cum să audă ritmul și să 
simtă muzică, cum să se miște corect pe 
scenă.  Și peste ceva timp,  când micuții 
deja încep să  deprindă bazele dansu-
lui, treptat se aplică tehnica stilurilor de 
dans. 

Care sunt beneficiile 
dansului pentru dezvol-

tarea copiilor?
Dansul este o artă, care aduce foar-

te multe beneficii în dezvoltarea copiilor. 
Efectul dansurilor asupra sănătății este 
foarte mare. Acest sport contribuie la 
întărirea imunității și rezistenței organis-
mului. Copiii care se ocupă cu dansul își 
sporesc rezistența fizică, întăresc pereții 
vaselor și mușchii inimii. Sângele circulă 
mai repede, ceea ce ajută la combaterea 
oricărui proces inflamator. În consecință, 
copiii se îmbolnăvesc mult mai rar. Dan-
sul mai ajută la dezvoltarea armonioasă 
a tuturor grupurilor musculare, care dez-
voltă silueta într-un mod favorabil.

Dansul contribuie la dezvoltarea gân-
dirii creative, capacităților de improviza-
ție și spontaneitate. Totodată, dansurile 
influențează foarte pozitiv și asupra dez-
voltării  psihologice a copilului. Un copil 
care este pasionat de acest tip de artă, 
își dezvoltă voința şi răbdarea. Copilul 
se simte liber în societate și devine mult 
mai încrezut.

Dansul este o activitate superbă pentru 
copiii de toate vârstele. O postură corec-

tă, întărirea imunității, flexibilitate în mișcări, 
încredere în sine, mai multă concentrare și 
responsabilitate. Aceasta obțin copiii după 
ce frecventează lecțiile de dans. Cei mici se 
îndrăgostesc de această activitate și ating 
performanțe uimitoare. Totuși, care este vâr-
sta potrivită pentru a începe dansurile și de 
ce e bine să alegem acest tip de sport.

Frigărui de pui cu orez 
și sos de coriandru

și mentă
Ingrediente: 2 piepţi de pui, dezosaţi 

şi fără piele, tăiaţi cubuleţe, 3-4 linguri de 
ulei de porumb, 4 linguri de iaurt, sare, piper 
negru, 1 ceapă, 4 căţei de usturoi, o bucată 
de ghimbir, 2 linguri de curry, 1 ardei iute, 1 
lingură de boia dulce, 1 lingură de boia iute, 
orez fiert pentru servit. 

Preparare. Se pisează usturoiul îm-
preună cu ardeiul iute, ceapa, ghimbirul şi 
iaurtul (în blender). Se amestecă cu sare, 
piper, boia şi curry. Acest amestec se com-
bină cu carnea, se amestecă bine cu mâi-
nile, se acoperă vasul şi se lasă la marinat 
câteva ore, în frigider. Se tapetează o tavă 
cu folie metalică. Se înfig bucăţile de carne 
în frigări, iar acestea se aşează în tavă. Se 
găteşte carnea în cuptor, La câteva minute, 
frigăruile se ung cu ulei şi se întorc, se mai 
lasă circa 20 de minute. Se servesc frigărui-
le alături de orez fiert, salată verde şi sos de 
iaurt cu coriandru şi mentă.

Crochete din orez
Ingrediente: 250 g orez, 1 ou, 100 g 

parmezan ras sau caşcaval, 1 lingură rasă 
pesmet,  100 g caşcaval pentru umplut, 2 
ouă, făină, pesmet, sare. 

Preparare. Se pune un litru de apă 
într-un vas, se adaugă 1-2 linguriţe de sare 
şi orezul spălat în 2-3 ape şi clătit foarte 
bine. Se fierbe pentru circa 30-40 minute 
(bobul trebuie să rămână întreg, dar să fie 
bine pătruns), apoi îl scurgem cu ajutorul 
unei site dese şi îl trecem rapid printr-un 
jet de apă rece. Se lasă să se scurgă şi 
să se răcească foarte bine, dar avem grijă 
ca din când în când să-l amestecăm cu o 
lingură astfel încât boabele de orez să nu 
se lipească între ele. Dacă doriţi să obţineţi 
nişte crochete perfecte, orezul trebuie lăsat 
să se scurgă extrem de bine şi să fie foarte 
rece. De aceea e bine să fie fiert seara şi lă-
sat la frigider până a două zi. Se amestecă 
orezul cu 1 ou, parmezanul sau caşcavalul 
ras şi 1 lingură rasă de pesmet. Aluatul final 
trebuie să fie moale, dar uşor modelabil. Cu 
mâinile unse cu ulei formăm biluţe, în cen-

trul cărora se introduce câte un cubuleţ mic 
de caşcaval. Se trec crochetele de două ori 
prin făină şi ou şi la sfârşit, o singură dată, 
prin pesmet (făină, ou, făină, ou, pesmet). 
Se prăjesc 3-4 minute crochetele în baie de 
ulei bine încins, apoi se scot şi se aşează 
pe o farfurie tapetată cu hârtie absorbantă. 
Se servesc calde sau reci. Sunt foarte de-
licioase!

Budincă cu orez
Ingrediente: 250 g orez, 1,250 l lap-

te, 125 g zahăr, coaja rasă de lămâie, zahăr  
vanilat, sare. 

Pentru crema de brânză: 500 g 
brânză de vaci, 5 ouă, 200 g zahăr, 50 g 
făină, zahăr vanilat, unt (pentru tavă).

Preparare. Se alege orezul şi se spa-
lă în câteva ape. Laptele se pune la fiert, 
iar când începe să dea în clocot se adaugă 
orezul şi puţină sare. Se amestecă continuu 
să nu se prindă. Se fierbe la foc mic. Când 
orezul s-a umflat şi este moale (nu trebuie 
lăsat sa se sfărâme bobul) se adaugă zahă-
rul şi zahărul vanilat. Gustăm şi dacă este 
bine fiert se ia de pe foc. Adăugăm coaja de 
lămâie, ungem o formă cu unt şi întindem 

orezul cu lapte uniform. Separat facem cre-
ma de brânză: amestecăm brânza cu zahă-
rul, zahărul vanilat, ouăle şi făina. Întindem 
peste orezul cu lapte şi dăm la cuptor până 
când se rumeneşte. Se lasă să se răcească 
şi se  ornează cu zahăr pudră. 

Poftă bună!

TRUCURI CULINARE
* Doriţi o carne 

fragedă care să se to-
pească pur şi simplu 
în gură? Nimic mai 
simplu, tot ce trebuie 
să faceţi este să lă-
saţi carnea timp de o 
oră într-un vas cu lap-
te. Laptele trebuie dat 
în clocot şi amestecat 
cu două linguri de co-
niac sau wisky. 

* Carnea de pui va fi cu mult mai deli-
cioasă, dacă  înainte de a fi gătită este lă-
sată la marinat într-un vas cu iaurt şi condi-
mente. Diferenţa va fi resimţită din plin. 

* Vă confruntaţi cu o carne mult prea 
sărată?  Este foarte simplu de desărat, 
dacă spălaţi carnea cu apă fiartă în care s-a 
dizolvat zahăr pudră. 

* Vreţi  să consumaţi o carne cât mai 
sănătoasă? Atunci nu trebuie să puneţi sare 
pe carnea de grătar de la început. Un alt 
truc este să daţi focul tare în primele mo-
mente, pe urmă îl menţineţi la un nivel potri-
vit. Veţi reuşi să păstraţi astfel toate calităţi-
le nutritive ale cărnii.

Rubrică susținută 
de Tatiana CARLAȘCIUC

• Gătiți gustos împreună cu noi!

• E bine de știut

Când introducem 
carnea de pui 
în alimentația 

copilului
Carnea de pui este esenţială în 

combaterea riscului de anemie la be-
beluşi, datorită cantităţii crescute de 
fier pe care o conţine. Pe lângă propri-
etăţile ce combat anemia, carnea de 
pui este o bogată sursă de proteine 
de cea mai bună calitate, care ajută la 
dezvoltarea armonioasă a micuţului.

Vârsta la care se poate introduce carnea de 
pui în alimentaţia copilului nu este una standard. 
Unii pediatri recomandă introducerea acestui ali-
ment în alimentaţie între 6 şi 8 luni, alţii însă susţin 
că trebuie de aşteptat până la 10 luni, pentru ca 
bebeluşul să poată digera corespunzător carnea 
de pui şi pentru a fi astfel evitate eventualele efec-
te digestive neplăcute.

Pentru alimentaţia bebeluşului, cele mai reco-
mandate sunt pulpele, deoarece au cea mai mare 
concentraţie de fier. Dacă ar fi să facem un top cu 
produsele din carne recomandate pentru micuţi, 
pieptul de pui s-ar afla cu siguranţă pe locul 2, da-
torită concentraţiei ridicate de proteine şi datorită 
cantităţii scăzute de grăsimi nesănătoase. Fiind 
o carne mai aţoasă, aceasta trebuie introdusă în 
alimentaţia copilului mai târziu, după ce dinţişorii 
s-au dezvoltat şi pot ajuta mai mult la mestecare 
şi implicit la digestia mai uşoară a cărniţei.

Cele mai indicate mese în care să se intro-
ducă carnea de pui în alimentaţia copilului sunt 
cele de la prânz, în jurul orei 12.00-13.00.  Fiind 
introdusă în mesele de prânz, carnea de pui se 
combină la început cu legumele folosite în supe 
sau piureuri - morcovi, dovlecei, ţelină, ardei etc. 
După o perioadă, poate fi combinată şi cu cereale 
şi legume crude.

Un criteriu foarte important de care trebuie să 
se ţină cont atunci când se alege carnea de pui 
pentru mesele micuţului este termenul de valabili-
tate. Cumpăraţi carnea din magazine sigure care 
prezintă încredere şi îndeplinesc cele mai ridicate 
standarde de igienă şi care nu comercializează 
produse expirate. După ce aţi făcut cumpărături-
le, gătiţi imediat carnea de pui sau introduceţi-o în 
congelator pentru a evita alterarea ei.
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BERBECUL.  Luna Plină îți conferă mai mult 
șarm și carismă, ceea ce te poate ajuta să ieși în 
evidență la locul de muncă. În cazul în care încerci 
să atragi unii potențiali clienți, ambiția și spiritul de 
inițiativă te pun într-o lumină pozitivă și te ajută să 
faci pași consistenți în direcția lor. Același eveni-

ment astral aduce un bagaj consistent și în plan sentimental, 
iar cel mai bun mod în care îl poți întrebuința este acela de a te 
apropia mai mult de partener. 

TAURUL.  S-ar putea să simți efectele Lunii 
Pline în planul muncii prin faptul că te simți mai im-
pulsionat ca oricând să activezi la înălțime. Îți este 
din ce în ce mai clar faptul că trebuie să faci ceva 
pentru a rămâne relevant. Influența lui Venus se 
face simțită și în plan sentimental. Atmosfera ar pu-

tea să devină mai caldă și mai prielnică oricăror inițiative de a 
forma o legătură și mai strânsă cu partenerul. 

GEMENII.  În această săptămână se va ar-
moniza atmosfera de la locul de muncă, mai ales 
dacă ai avut unele tensiuni cu colegii de serviciu. 
În ceea ce priveşte planurile de viitor, ele necesită 
să renunți la unele preocupări personale. Ar fi bine  
să te concentrezi mai mult asupra vieții sociale, ur-

mând în acest plan o curbă ascendentă. Încearcă totuși să nu 
sacrifici prea mult din timpul consacrat partenerului și copiilor.

RACUL. Luna Plină de duminică se mani-
festă plenar în casa carierei tale, semn că dacă ai 
depus eforturi pe acest plan, s-ar putea ca săptă-
mâna aceasta să primești semnale pozitive. Este 
evident că te îndrepți în direcția cea bună și nu va 
dura mult până când îți vei atinge cele mai îndrăz-

nețe obiective. Nivelul de implicare și atenție de care dai dova-
dă în familie poate să scadă într-o anumită măsură. Pe plan 
sentimental, totul pare să meargă bine grație lui Venus care 
intră luni în casa iubirii.

LEUL.  În această săptămână faptul că eşti 
destul de combativ în comunicare, te va împiedica 
să vezi care este limita între conflict și dezbatere. 
Așadar, nu sunt recomandate negocierile în vede-
rea stabilirii unor colaborări sau parteneriate. Dacă 
nu le poți evita, ai mare grijă cum comunici. În re-

laţii se va  îndulci puţin atmosfera în raport cu cei dragi. Dar 
furtuna nu va trece cu totul până când nu vă găsiți curajul de a 
pune la punct unele subiecte. 

FECIOARA.  Luna Plină de duminică se 
desăvârșește în casa banilor și a câștigurilor. 
Dar, pe fondul acestui eveniment astral, este de 
așteptat să apară şi cheltuieli deopotrivă. Deci, 
se cere să fie planificate strategiile pe viitor. 
După cum te-ai aștepta poate, banii constituie un 

subiect fierbinte pe agenda de cuplu a acestei săptămâni. 
Apar discuții tensionate cu privire la felul în care tu și cei 
dragi să folosiţi resursele comune. 

BALANŢA. Cu Luna Plină care se manifestă 
plenar în casa parteneriatelor, este de așteptat ca 
săptămâna aceasta să culegi roadele unor cola-
borări stabilite destul de recent. Luni Venus intră în 
casa finanțelor și a bunurilor, fiind vorba de unele 
profituri destul de consistente. Starea relației tale 

cu partenerul, dacă ați avut parte de tensiuni, ar putea să 
crească. Oricare ar fi situația, cert este că trebuie să fiți uniți și 
să formați o echipă puternică. În felul acesta, nicio provocare 
nu va fi prea mare.

SCORPIONUL.  În această săptămână se 
dinamizează lucrurile în plan profesional, semn că 
te așteaptă o perioadă destul de agitată la servi-
ciu. Caută să nu pierzi controlul și dă dovadă de 
profesionalism. Prin echilibru mental și în agendă, 
poți face față oricărei provocări. Pe plan social și 

sentimental eşti în centrul atenției printre prieteni, iar în cuplu, 
reușești să revitalizezi relația cu persoana iubită.

SĂGETĂTORUL.  Cu toate că Luna Plină 
de duminică nu se manifestă plenar în casa planu-
rilor de viitor, îi vei simți totuși influența pe parcursul 
acestei săptămâni. Dar indicat ar fi să aduci unele 
ajustări agendei tale, astfel încât să te poți ocupa 
mai mult de acest sector. Luna Plină se desăvâr-

șește tocmai în casa iubirii, semn că dacă tu și partenerul ați 
depus eforturi pentru a forma o familie, s-ar putea să observați 
primele rezultate.

CAPRICORNUL.  Săptămâna aceas-
ta energia Lunii Pline se va face simțită mai 
mult în plan profesional. Deci, a doua parte a 
acestei săptămâni ar putea fi destul de aglo-
merată și solicitantă. Același eveniment astral 
își exercită influența cu precădere pe plan fami-

lial. Există riscul să apară tensiuni între tine și cei apropiați, 
cu atât mai mult dacă acorzi o mai mare atenție carierei în 
această perioadă. Încearcă să vezi care sunt nemulțumirile 
lor și ce poți face.

VĂRSĂTORUL.  Un început de săptămână 
destul de reușit. Dar, s-ar putea ca lucrurile să nu 
progreseze în cea mai bună direcție. Dat fiind însă 
faptul că acest sector coincide cu semnul Berbecu-
lui, trebuie să ai grijă ca graba să nu strice treaba. În 
caz contrar, s-ar putea să comiți erori importante. În 

relaţii ar fi de dorit  să nu abordezi subiecte de discuție cu grad 
ridicat de conflict. Există riscul să ducă la certuri. 

PEȘTII. Luna Plină de duminică se mani-
festă plenar tocmai în casa banilor și a bunurilor. 
Încearcă să faci în așa fel încât să nu le depășeas-
că valoarea cheltuielile în următoarele zile. Luna îți 
vizitează semnul nașterii de marți până joi, indiciu 
cum că te bucuri de mai multă priză la cei din jur. 

Nu este de mirare așadar că îți faci mai mulți prieteni.

HOROSCOP
7-13.10.2019

Această minunată lună a lui 
Brumărel a sosit în viaţa doamnei 

Lucreția
DUBĂU

din satul Sinăuţii de Jos, raionul 
Hliboca, aducându-i, în ziua de 2 
octombrie, cea de-a 60-a crizan-
temă în buchetul vieţii. 

Cu ocazia acestui frumos jubi-
leu, toţi cei dragi şi apropiaţi inimii, 
care o iubesc şi o stimează mult – 
fiica Tamara împreună cu soţul Mi-

roslav, nepoţelele Andreea şi Antonela, feciorul Marin îm-
preună cu soţia Tatiana, feciorul Dorin împreună cu soţia 
Tatiana, fiul Sorin, rudele şi prietenii îi adresează cele mai 
calde felicitări şi urări de multă sănătate, dorindu-i din tot 
sufletul fericire şi noroc, bunăstare, bucurii şi optimism, 
voie bună, armonie în familie şi multe sărbători în viaţă. 

Scumpa noastră! Fie ca bucuria să-ţi încălzească 
ochii, fie ca fericirea să-ţi lumineze calea, iar sănătatea să 
nu te părăsească nicicând şi să te bucuri întotdeauna de 
stima şi dragostea celor scumpi şi apropiaţi. 

De ziua ta noi iți dorim
Să fii mereu așa frumoasă
Și veselă precum te știm.
Fii sănătoasă, fericită,
Fii respectată și iubită,
Să ai parte doar de bucurii
De la cei dragi, de la copii.
Noi îți dorim ca drumul vieții
Să fie presărat cu flori
Și în fiecare dimineață
Să-ţi zâmbească soarele în zori. 
La mulți ani!

La 2 octombrie, în acest 
început minunat de Brumărel, 
doamna

Larisa
PAȘALÂC-GORBALI

din localitatea Mămăliga, raio-
nul Noua Suliţă, şi-a sărbătorit 
ziua de naştere, adunându-şi 
la  frumosul buchet al desti-
nului încă o splendidă crizan-
temă. 

Cu ocazia acestui remar-
cabil eveniment din viaţa domniei sale, cele mai 
sincere cuvinte de felicitare îi adresează soţul Iaro-
slav, fratele Alexandru împreună cu familia, nepotul 
Daniel împreună cu familia, nepoţelele Catrusea şi 
Daniela, rudele şi prietenele, dorindu-i multă sănă-
tate şi bunăstare, bucurii şi fericire, voie bună şi 
împlinirea tuturor dorinţelor. 

Scumpa noastră!
În această zi frumoasă
Îți  dorim să ne trăiești 
Și să ai mereu în viață
Toate cele ce-ți dorești.
Viață lungă, fericită,
De iubire ocrotită,
Dumnezeu să te păzească,
De rele să te ocrotească, 
Un zâmbet să te facă fericită,
Să fii toată viața iubită.

La mulți ani!

LIBERTATEA
www.lyberti.com

CUVÂNTULUI

liderul presei românești
din Ucraina

www.lyberti.com
lcuvantului@gmail.com

tel. 050 722 64 65

01886
www.lyberti.com

2 luni –  27,34 grn.
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CONTINUĂ 
ABONAREA 

FII PRIETENUL NOSTRU PE:

ÎN ATENŢIA 
CITITORILOR!

Dacă doriţi ca felicitările şi publicita-
tea Dumneavoastră să apară la timp, 
Vă rugăm să le expediaţi pe adresa re-
dacţiei până în ziua de marţi a săptă-
mânii 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

SPECTACOL EVENIMENT 
„DOSARELE SIBERIEI” 
PE SCENA TEATRULUI 

DIN CERNĂUŢI
Teatrul Național „Mihai Eminescu” vă invită la un spec-

tacol eveniment: „Dosarele Siberiei” (regie: Petru Hadârcă), 
comemorând 70 de ani de la cel mai mare val al deportărilor 
staliniste.

Montarea pornește de la memoriile Ecaterinei Chele, ale 
Margaretei Cemârtan-Spânu și ale lui Ion Moraru, basara-
beni dezrădăcinați care au rezistat în Siberiile de gheață și, 
revenind acasă, mărturisesc calvarul îndurat.

Premiera: 8 octombrie 2019.
Pentru a rezerva invitații colective, formați nume-

rele de telefon 0506274156; 0506024162; 0509619498.

La 4 octombrie îşi va marca 
ziua de naştere doamna 

Aurica 
ŢÂBULEAC 

din suburbia Horecea a Cernă-
uţiului, care timp de mai multe de-
cenii a scris paginile sale în istoria 
Postului de radio „Bucovina”, iar 
înainte de a pleca la odihna bine-
meritată i-a transmis ştafeta fiicei 
sale, Mariana Struţ. 

Doamna Aurica Ţâbuleac a cu-
cerit radioascultătorii din satele ro-

mâneşti ale regiunii cu vocea ei deosebită, prin reportaje 
actuale, materiale sincere. Ea nu a trecut indiferentă pe 
lângă temele arzătoare şi oportune, acute şi complicate. 

Şi-a servit neamul românesc de pe acest meleag mioritic 
prin cuvântul onest, izvorât din suflet şi rostit la microfon. 

Deci, primeşte, doamnă Aurica, sincere felicitări din 
partea colegilor de breaslă, de la cei dragi din familie. Să  
vă fie viaţa lină ca apa Prutului care curge spre mare  în 
apropierea căminului familial, multă sănătate, fericire şi 
bunăstare deopotrivă cu dărnicia toamnei. 

La mulți ani!
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Joi, 3 octombrie 
2019, Univer-

sitatea Națională 
„Iuri Fedkovyci” din 
Cernăuți  marchea-
ză împlinirea a 144 
de ani de la fondare, 
printr-o ceremonie 
oficială ce va avea 
loc în Sala de Mar-
mură, la ora 15.00, 
comunică site-ul 
oficial al instituției.

De menționat că activi-
tățile de celebrare a celor 
144 de ani ai universității 
au început încă la sfârșitul 
lunii septembrie. Acestea 
includ turnee de baschet și 
volei între echipele studen-
țești,  concursuri de foto-
grafie, etc.

Universitatea din Cer-
năuți a fost construită timp 
de 18 ani (1864-1882). Un 
proaspăt absolvent al Aca-
demiei de Arte Plastice din 
Viena, pe nume Josef Hla-
vka,  a schițat această lu-
crare după o călătorie prin 
Europa. Așa se face că pe 
cel mai înalt punct al ora-
șului, la 264 metri altitudi-
ne, s-a ridicat un ansamblu 
deosebit, construit în stil 
mauro-bizantin.

Universitatea a fost în-
ființată în anul 1875. Ini-
țial avea doar 3 facultăți: 
Facultatea de Teologie, 
Filozofie și Facultatea de 
Drept. Limba de predare 
a fost cea germană, dar 
existau și departamente cu 
predare în limbile română 
și ucraineană.

Universitatea Națională din Cernăuți  
celebrează 144 de ani  
de la înființare


