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Declinul presei românești,  
la Cernăuți 

Ziarul „Libertatea Cuvântului” 
anunță încetarea  apariţiei în vari-
antă tipărită  de la  1 ianuarie 2020. 
Publicația  cu apariție săptămânală 
a fost înființată în anul 2002 ca su-
pliment în limba română a ziarului 
ucrainean „Svoboda slova”. După 
un amplu proces de reorganizare, 
în 2012 „Libertatea Cuvântului” de-
vine ziar independent. În această 
perioadă săptămânalul nostru cu-
noaște o ascensiune extraordinară. 
Șase mii de familii de români din re-
giunea Cernăuți primesc în fiecare 
săptămână ziarul. Statistic vorbind, 
după numărul de abonamente, zia-
rul ocupă locul doi în rândul presei 
tipărite românești și ucrainene din 
regiune. Menționăm că legislația 
ucraineană prevede dreptul mino-
rităților naționale la informare în 
limba maternă. Paradoxul costă în 
aceea că Statul ucrainean nu se 
vede obligat să asigure cheltuielile 
privind editarea unui organ de pre-
să săptămânal în limba română. În 
aceste condiții, cheltuielile legate 
de editarea ziarului au fost supor-
tate de redactorul-șef, Mihai Grosu, 
un vrednic român bucovinean, care 
a decis să contribuie la păstrarea 
identității românilor  din Ucraina. 
Aceasta a fost o intenție nobilă și 
deopotrivă de costisitoare. Din ori-
ce perspectivă nu am vorbi, până 
la urmă ajungem la finanţe. Pentru 
editarea ziarului (hârtie, tipar, dis-
tribuție, salarii, închirierea spațiului 
etc.)  anual sunt necesare 1,5 mili-
oane de grivne. Veniturile obținute 
din abonamente și vânzarea ziaru-
lui acoperă doar un sfert din nece-
sități.  Peste 50 la sută din costul 
abonamentului este perceput de 
„Ukrpoșta” pentru serviciile de dis-
tribuție. Astfel, publicațiile ajung în-
tr-un cerc vicios din care ieșire este 
greu de găsit.

 Dispariția ziarelor românești 
este o mare tragedie pentru în-
treaga comunitate românească din 

regiunea Cernăuți. Anume presa ti-
părită rămâne în continuare o sursă 
importantă de informare pentru et-
nicii români. Prin intermediul aces-
tor publicații cuvântul românesc 
ajunge în casele românilor din ținut.  
Rând pe rând dispar școlile noas-
tre. Dispare limba română. Acum a 
venit și rândul presei tipărite. În anul 
2018 a dispărut de pe piața medii-
lor ziarul românesc „Concordia”. În 
catalogul edițiilor periodice pe anul 
2020 lipseşte ziarul  „Zorile Bucovi-
nei”. Din presa tipărită românească 
doar două ziare raionale în limba 
română se străduiesc  să reziste. 
Este vorba de „Gazeta de Herța” și 
„Monitorul de Hliboca”.  

Constatăm cu regret  că perioa-
da de glorie a presei românești de 
la Cernăuți a trecut. De menționat 
că noi („Libertatea Cuvântului” – 
n.r.) nu am preferat să  ne plângem 
de milă. „Libertatea Cuvântului” a 
solicitat sprijin din partea Statului 
român. În 2016 am depus un pro-
iect la Ministerul pentru Românii 
de Pretutindeni. La acea vreme am 
obținut 42 mii de lei (10.000 euro). 
Chiar dacă nu era o sumă prea im-
portantă, banii nu au ajuns la noi. 
Reprezentanții acestui minister au 
refuzat, în fel și chip, să comunice 
cu noi. Nu răspundeau la apelurile 
telefonice și la mesajele de  e-mail. 
În consecință, la finele anului ne-au 
spus  un „La mulți ani! și că 
sincer le pare foarte rău”,  
pentru că „anul financiar s-a înche-
iat și încercați cu un proiect în anul 
următor”. În 2017 situația s-a repe-
tat. Ministerul pentru Românii de 
Pretutindeni aprobă alocarea a 42 
mii de lei pentru editarea ziarului „Li-
bertatea Cuvântului”. Până la urmă 
nici această sumă nu ajunge la des-
tinație. Noi am depus o contestație 
și am solicitat explicații. La toate 
adresările noastre nu am primit nici 
un răspuns. Am solicitat Ministeru-
lui  printr-o scrisoare deschisă ca 

cei 84 mii de lei (aproximativ 20 000 
euro la acea vreme), care chipuri-
le au fost alocați pentru editarea 
ziarului „Libertatea Cuvântului”, să 
fie redirecționaţi pentru reabilitarea 
Casei „Aron Pumnul” din Cernăuţi. 
De menționat că până în prezent  
Casa memorială „Aron Pumnul” din 
Cernăuţi, în care a trăit pentru o pe-
rioadă poetul Mihai Eminescu, con-
tinuă să rămână  o ruină şi un loc 
de refugiu pentru persoanele fără 
adăpost.  După cum era de aștep-
tat, Ministerul român nu a avut nici o 

reacție la propunerea noastră. Toa-
te aceste evenimente se întâmplau 
sub privirea scrutătoare și zâmbetul 
diplomatic al  reprezentanților Con-
sulatului României de la Cernăuți, 
care n-au mișcat un deget pentru a 
remedia situația creată. 

Dar, nu dorim să încheiem acest 
articol pe o notă tristă. Peste câteva 
zile  sărbătorim ziua  de 1 Decem-
brie. În acest context,  „Libertatea 
Cuvântului” urează „La mulți ani!”  
României și tuturor românilor care 
simt și gândesc românește!

Actual

Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN 
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Salarii nerușinat de mari pentru parlamentari
Pentru întreținerea unui parlamentar din 

Bugetul de stat anual sunt alocate 345 mii 
de grivne. Pe lângă salarii, statul oferă ale-
șilor poporului o serie de înlesniri.  Acestea 
se referă la compensarea cheltuielilor legate 
de închirierea la Kiev a unui spațiu locativ. 
În aceste scopuri fiecare deputat primește 
lunar aproximativ 20 mii de grivne. De ase-
menea, aleșii poporului au dreptul la trata-
ment gratuit pe viață la Clinica „Feofania”. Și 
la înmormântare gratuită, în cazul decesului. 
Mai primesc deputații câte 8 mii de grivne lu-
nar pentru compensarea cheltuielilor legate 
de călătoriile de serviciu.  În același timp, un 
parlamentar poate avea 30 de consilieri care 
sunt angajați pe principii obștești și alți cinci 
consilieri care sunt plătiți  cu salarii. Pentru 
remunerarea ultimilor, în buget sunt prevă-
zute câte 50 mii de grivne lunar.  

Salariul mediu lunar al deputaților ajunge 
la 30-35 mii de grivne. Cu toate acestea, unii 
parlamentari consideră că pentru munca efi-
cientă a parlamentarilor este necesară creș-
terea salariului cel puțin până la 100 mii de 
grivne. Alții vorbesc de 5.000 $. 

În proiectul Bugetului de stat pentru anul 
2020 pentru întreținerea Parlamentului ucrai-
nean sunt prevăzute 1,4 miliarde de grivne.  
De menționat că salariul mediu pe economie 
în luna septembrie a constituit 10.678  de 
grivne, iar salariul minim – 4.173 de grivne.

Oficial: Aproximativ 150 de copii au fost uciși 
în Donbas în timpul războiului 

Conform datelor oficiale, 
de la începutul conflictului 
armat din Donbas, aproxima-
tiv 150 de copii au fost uciși. 
Acest lucru a fost declarat de 
președintele Parlamentului 
ucrainean, Dmytro Razum-
kov, în cadrul unui discurs 
la o conferință internațională 
privind asigurarea drepturilor 
copiilor în conflictele arma-
te. „Conform cifrelor oficiale 
anunțate de comisarul ONU 

pentru Drepturile Omului, au 
fost uciși aproximativ 150 de 
copii aflați pe linia de demar-
cație. Dar cred că această 
cifră nu corespunde realități-
lor din Ucraina și societatea 
noastră", a spus Razumkov. 
El a spus că Parlamentul în-
țelege problemele care exis-
tă, iar unele dintre ele vor fi 
greu de rezolvat.

Reamintim că tot în luna 
noiembrie ONU a făcut pu-

blic un nou raport cu privire 
la numărul de victime civile 
din Donbas. Potrivit rapor-
tului oficial, începând din 
aprilie 2014, peste 3.330 de 
civili au fost uciși în lupte-
le din Donbas, alte 9 mii au 
fost răniți. Conform estimă-
rilor ONU, 1 milion 300.000 
de persoane sunt strămuta-
te intern, iar 3,5 milioane de 
oameni au nevoie de ajutor 
urgent.

Jaful secolului! Cum au furat hoții o comoară 
evaluată la un miliard de euro dintr-un muzeu 

din Germania
Trei paruri cu diamante datând din 

secolul al XVIII-lea, de o valoare „ine-
stimabilă”, au fost furate din Muzeul 
Dresdei, în Germania, care deţine o co-
lecţie de comori unică în Europa. Cel 
puţin doi spărgători au reuşit să intre 
luni dimineaţa în zori în Muzeul „Bol-
tei Verzi”, în care se află aproximativ 
4.000 de piese, de unde au furat trei 
paruri de diamante şi rubine, a anunţat 
poliţia germană. „Suntem şocaţi de bru-
talitatea acestui furt”, a declarat direc-
toarea muzeului, Marion Ackermann, 
într-o conferinţă de presă. Ea a evocat 

un prejudiciu de o valoare istorică şi 
culturală „inestimabilă” şi care nu poate 
fi evaluată. „Nu putem să le reducem 
la o valoare, pentru că ele nu sunt de 
vânzare”, a precizat Ackermann. Alt 
reprezentant al muzeului oraşului a 
anunţat că parurile furate fac „parte din 
patrimoniul cultural mondial”. Având în 
vedere notorietatea lor, bijuteriile sunt 
dificil de negociat pe piaţă, iar oficialii 
muzeului nu exclud ca hoţii să încerce 
să le taie pentru a le valorifica sub altă 
formă. „Ar fi oribil”, a apreciat conduce-
rea muzeului.

Polonia a repatriat 100 tone de aur 
din rezervele sale de la Banca Angliei 

Polonia a repatriat circa 100 tone 
din rezervele sale de aur, în valoare de 
aproximativ 18,3 miliarde de zloţi (4,7 
miliarde de dolari), depozitate la Banca 
Angliei, a comunicat  şeful Băncii cen-
trale poloneze, Adam Glapinski, conform 
Hotnews.

Polonia şi-a păstrat cea mai mare par-
te a rezervelor sale de aur la Banca An-
gliei după cel de-al Doilea război mondial. 
Aurul a fost repatriat în opt tranşe de câte 

o mie de lingouri fiecare. Acestea au fost 
aduse pe calea aerului pe aeroporturile 
din Varşovia şi Poznan, fiind transportate 
ulterior către seifuri ale Băncii Centrale 
de pe teritoriul ţării. Banca Centrală a Po-
loniei deţine în prezent rezerve de 228,6 
tone de aur, din care 105 tone sunt de-
pozitate acum în propriile seifuri, conform 
unui comunicat al instituţiei. Aceasta a 
mai informat că şi-a majorat rezervele cu 
127,5 tone în anii 2018-2019.

Pagină realizată de Mihai URSU
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Lunca de pe malul Prutului 
și conflictul funciar de la Molnița 

Conflictul a pornit mai înainte, când de-
odată locuitorii satului Molnița s-au trezit că 
li se înstrăinează imașurile din lunca Prutu-
lui. Terenurile „libere”, adică situate în afa-
ra hotarului localității, au fost propuse unor 
participanți la Operațiunea antiteroristă din 
Donbas. Pe atunci era în toi formarea Co-
munității Teritorial Unite Herța, la care adera 
și satul Molnița, iar autoritățile nu reușiseră 
să dea în folosința noii formațiuni terenuri-
le din afara localităților. Menirea terenurilor 
„libere”  erau încă împuterniciți s-o decidă 
funcționarii de la Cadastrul de stat, aflați 
la Cernăuți. Și ei s-au folosit de aceasta. 
Atunci  locuitorii din Molnița s-au revoltat. A 
fost convocată și o adunare a sătenilor și 
localnicii au explicat funcționarilor de la re-
giune de ce protestează.  Când s-au împăr-
țit cotele de pământ, molnicenii s-au înțeles 
ca fiecare să cedeze din cotele lor câte 20 
de ari ca să aibă un imaș pentru vite în lun-
ca Prutului. Iată de ce considerau ca fiind 
nelegitimă  hotărârea de a li se lua aceste 
terenuri pentru participanții la Operațiunea 
antiteroristă. Apoi specialiștii de la Cadas-
trul de stat din Cernăuți s-au întâlnit la Her-

ța cu reprezentanții Comunității  Teritorial 
Unite ca să clarifice până la capăt situația. 

Se vede că chestiunea n-a fost eluci-
dată definitiv, deoarece zilele acestea la 
Molnița a avut loc o altă adunare a săteni-
lor. Aceștia l-au invitat și pe deputatul po-
porului din Ucraina, Gheorghe Mazurașu, 
să le asculte păsul. Molnicenii au bătut din 
nou alarma, fiindcă în mod ciudat aproape 
două hectare pe pământ au fost separate 
de imașuri și date, chipurile, în folosința 
participanților la luptele din estul țării. Oa-
menii bănuiesc că cei, care au dreptul de a 
împărți terenurile de pământ, se folosesc 
din plin de „lacunele legii” și sub pretextul 
împroprietăririi cu pământ a participanților 
la Operațiunea antiteroristă (în esență – un 
lucru echitabil) au „luat” de la molniceni 
acea porțiune de imaș, de unde se poate 
extrage foarte ușor prundiș din albia râului. 
Iar acest fapt ridică brusc valoarea pămân-
tului lăsat de săteni pentru imaș. Alesul 
poporului, Gheorghe Mazurașu, prezent la 
această adunare, s-a arătat a fi nemulțumit 
de inactivitatea organelor de drept și a pro-
mis că-i va ajuta pe molniceni să-și apere 

drepturile, fiind convins că, în cele din urmă, 
dreptatea va triumfa. Deputatul tinde să de-

monstreze că este  un adevărat slujitor al 
poporului, iar noi vom trăi și vom vedea. 

Probleme și soluții 

Valoarea socială a pământului arabil 

Adepții pieței funciare afirmă că, 
odată cu punerea ei în funcțiune, în sa-
tele noastre vor veni investitori, aceștia 
contribuind din plin la dezvoltarea sec-
torului agrar. Printre aceștia se numă-
ră și Ion Moraru, fondatorul Școlii de 
creștere a vitelor pentru carne (există 
și o astfel de școală). Într-un comenta-
riu pentru AgroPortal.ua, el a accentu-
at că în momentul de față preţurile la 
carne pe piață sunt foarte atrăgătoare. 

De aceea, fermierii ucraineni trebuie 
să se gândească la mărirea volumului 
producției de carne de vită, la rentabi-
litatea acestei ramuri și la optimizarea 
preţului ei de cost. „Pământul și crește-
rea animalelor sunt strâns legate între 
ele. Odată cu deschiderea pieței funci-
are vor crește considerabil investițiile în 
sectorul zootehnic. Aceasta va contribui 
la mărirea producției de carne și lapte. 
Șunt foarte mulți doritori de a cumpăra 

din Ucraina aceste produse alimentare, 
și într-o cantitate foarte mare, mai ales 
doritori din țările Orientului Apropiat și 
Africii de Nord, din Caucaz, Golful Per-
sic, Asia Centrală și chiar din țările Asi-
ei de Est. Pe toți îi interesează volumul 
stabil și pronosticat al producției de lap-
te și carne”, a accentuat dl Ion Moraru. 

El a subliniat că în jurul deschiderii 
pieței funciare se face mare gălăgie, 
fapt care a dus la reducerea șeptelului 
de animale în Ucraina. „Oamenii care 
doresc să crească animale, continuă să 
facă acest lucru și-l fac cu succes. Iar 
acei care amenință că vor duce la aba-
tor toate animalele pe care le întrețin în 
semn de protest împotriva deschiderii 
pieței funciare, se ocupă de populism și 
mașinații. Vor duce animalele la abator 
doar cei care doresc acest lucru”, a mai 
spus dl Ion Moraru, fiind convins de fap-
tul că reforma funciară nu este un motiv 
pentru asemenea acțiuni. 

Și, totuși, poate fi înțeleasă îngri-
jorarea unor fermieri, care riscă să se 
ocupe și de îngrijirea animalelor, mai 
ales a bovinelor, în timp ce alții sunt 
preocupați numai de sectorul de culti-
vare a plantelor, preferând să crească 
numai cereale, floarea-soarelui, rapiță 
și soia, adică acele culturi ce asigură 
un venit momentan. Oricât de mult am 
critica colhozurile, însă acea formă de 
organizare a producției agricole era cu 
mult mai eficientă. Or, odată cu lichida-
rea lor în agricultura Ucrainei a început 
un adevărat dezastru. Anume colhozu-

rile erau stimulate să crească tineret 
bovin, să aibă cirezi de vaci cu lapte, 
funcționau complexe zootehnice cu teh-
nologii avansate. Și ce a rămas din toa-
te aceasta? Grajdurile zac în ruine, iar 
cele care au mai rămas sunt folosite cu 
totul în alte scopuri de întreprinzătorii 
de la sate. Și bine că sunt folosite, căci 
aceștia varsă bani și în bugetele locale. 

Dar, să revenim la îndrăzneții fermi-
eri, care se consacră creșterii bovinelor. 
De unde vine îngrijorarea lor? De la în-
treprinderile de prelucrare a producției 
agricole. Acolo sunt neglijate în mare 
parte standardele calității producției. Se 
întâlnesc cazuri chiar paradoxale: une-
le întreprinderi de prelucrare nu prea 
vor să cumpere de la fermieri tăurașii 
de cea mai bună condiție, ci caută să 
cumpere la preț mai mic vaci pentru 
care, cică în carnea acestora este mai 
ușor să fie introdusă soluția fiziologică. 
Este un beneficiu pe seama sănătății 
consumatorilor. Deci, este neglijată car-
nea naturală, calitativă, și se folosește 
cea de calitate mai inferioară, care cu 
ajutorul „chimiei” poate atinge aceleași 
condiții. 

Cu producția de lapte – aceeași 
poveste. Laptele este mai ieftin decât 
apa și cu asemenea prețuri cheltuieli-
le pentru întreținerea vacilor nicidecum 
nu pot fi acoperite. Se creează impresia 
că fermierii, gospodarii – pilonii satu-
lui contemporan – sunt supuși la grele 
încercări. Întrebarea constă în aceea: 
oare vor fi ei în stare să cumpere cote-
le de pământ ale consătenilor lor, care 
se vor hotărî, totuși, să le vândă? Dacă 
băncile vor fi la fel de „darnice” și le vor 
acorda credite cu o dobândă de 26-27 
la sută, în loc de 2,5 la sută cum se pro-
cedează în țările civilizare, mari sorți de 
izbândă n-o să aibă. Atunci, într-adevăr, 
vor veni cumpărătorii străini sau holdin-
gurile agrare naționale. Dacă autorii 
proiectului legii funciare au promis la 
început că nu vor  admite ca un singur 
proprietar funciar să aibă mai mult de 3 
mii hectare de pământ arabil, acum se 
vorbește de 200 mii hectare. Aceasta 
ce înseamnă? Proprietarul va trimite un 
detașament de mecanizatori, aceștia în 
câteva zile au efectuat toate lucrările, la 
fel strângerea recoltei. O vor încărca-o 
în autocamioane și – sănătate la frați! 
În situația dată fermierilor locali trebuie 
să li se acorde prioritate și să li se cre-
eze toate condițiile pentru prosperarea 
economică. 

Ne aflăm între prima și a doua lectură a proiectului de lege privind re-
forma funciară. De pe acum este clar că moratoriul asupra vinderii 

terenurilor arabile va acționa până la 31 decembrie 2019 și nu va mai fi 
prelungit. Până atunci a rămas o lună, dar nu se știe când deputații po-
porului vor trece la examinarea în lectura a doua a proiectului de lege 
de care depinde soarta milioanelor de hectare de pământuri arabile ale 
Ucrainei – pământuri fertile cu cernoziom ca nicăieri în altă parte. După 
cum a promis Președintele Volodymyr Zelenskyi, între lectura întâia și a 
doua trebuie să se desfășoare referendumul panucrainean, la care popo-
rul urmează să decidă: vor avea sau nu vor avea dreptul să cumpere pă-
mânt arabil în Ucraina cetățenii străini? Și numai după aceasta, cu lua-
rea în considerare a rezultatului referendumului, va fi adoptată definitiv 
legea și va fi pusă în funcțiune piața funciară. Din comentariile pe aceas-
tă temă reiese că  majoritatea cetățenilor Ucrainei se pronunță pentru 
interzicerea vinderii pământurilor arabile persoanelor juridice și fizice din 
alte state. Pământul este cea mai mare bogăție a Ucrainei și el trebuie 
să aparțină poporului ei. În pofida acestui fapt, din Occident se aud tot 
mai deslușit voci ca cetățenilor străini să li se permită cumpărarea pă-
mântului arabil în Ucraina. 

  Pagină realizată de 
Vasile CARLAȘCIUC
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Doi copii au scăpat ca prin 
minune de la incendiu

Incidentul s-a produs în localitatea 
Berhomet, raionul Vijnița, unde o casă 
de locuit a fost cuprinsă de flăcări. La 
momentul izbucnirii incendiului, în casă 
se aflau doi copii. Părinții nu erau aca-
să, deci și fumul ce a început să iasă pe 
geamuri a fost observat de vecini. Aceș-
tia au și alertat pompierii și i-au ajutat pe 
copii să iasă afară. Din fericire, ei nu au 
avut de suferit, pur și simplu s-au ales 
cu o frică de nedescris. Flăcările au dis-
trus patul, unele lucruri de uz casnic ce 
se aflau în odaie, precum și acoperișul 
casei. Potrivit prognozelor specialiștilor, 
cauza prealabilă a incendiului putea fi un 
scurtcircuit în rețea.    

Arestat pentru pogrom 
într-un magazin

O instanță din ținut i-a pronunțat 
unui bărbat o pedeapsă sub formă de 
arest pe o perioadă de trei luni pentru 
pogromul făcut în primăvara anului 
curent într-un magazin non-stop din 
centrul regional. În sentință se arată 
că incidentul s-a produs în ultima zi a 
lunii martie a anului curent la magazi-
nul „Deni i nici” de pe strada Univer-
sității. Bărbatul a avut câteva conflic-
te verbale cu vizitatorii magazinului, 
o comportare agresivă, pe unii dintre 
ei chiar i-a luat la bătaie. În afară de 
aceasta, omul agresiv a stricat câte-
va sticle cu băuturi alcoolice, pe care 
le-a aruncat în „rivalii” săi. Prin fap-
tele comise, bărbatul a adus daune 
proprietarilor magazinului pentru suma de 16,5 mii 
grivne. La proces bărbatul și-a recunoscut vina și 
a regretat pentru cele întâmplate. Judecătoria ra-

ională Șevcenko a orașului Cernăuți i-a pronunțat 
o pedeapsă sub formă de arest pentru o perioadă 
de trei luni.       

Pedeapsă pentru accident 
comis în stare de ebrietate

Un tânăr de 22 de ani din localita-
tea Mamaivți, raionul Chițmani, a fost 
condamnat la trei ani de închisoare. În 
luna mai a anului curent, acesta, aflân-
du-se la volanul unei mașini în stare de 
ebrietate, a comis un accident rutier cu 
urmări fatale. În concluzia anchetatori-
lor se arată că bărbatul ar fi circulat în 
localitate cu o viteză de circa 100 kilo-
metri pe oră. La un moment dat acesta 
a pierdut controlul volanului, ceea ce 
a cauzat răsturnarea mașinii. În urma 
accidentului a murit unul din pasagerii 
aflați în salon. Bărbatul a fost condam-
nat la trei ani de închisoare, fiind privat 
și de dreptul de a conduce vreun mijloc 
de transport.      

Permis de conducere pe net?
O instanță din ținut i-a 

aplicat o amendă unui băr-
bat, care a achiziționat și 
se folosea de permis de 
conducere fals. Inculpa-
tul le-a mărturisit anche-
tatorilor că ar fi procurat 
permisul pe Internet de la 
o persoană necunoscu-
tă, plătind, în anul 2017, 
suma de 5 mii 600 grivne. 
Permisul fals a fost depis-
tat de colaboratorii poliției 
când în vara acestui an 
șoferul a fost oprit pe tra-
seul „Cernăuți-Ternopil”. 
Permisul a fost supus unei 
expertize corespunzătoa-
re. Mai târziu, bărbatul și-a 
recunoscut vina și a achitat 
o amendă în sumă de 850 
grivne. Permisul respectiv 
a fost nimicit.      

Privat de mașină 
și marfă… pentru 

contrabandă

 Un cetățean român a fost 
privat de autocamion, estimat la 
suma de 300 mii grivne, și de ți-
gări de contrabandă pentru suma 
de 17 mii grivne. Camuflând bine 
marfa în construcțiile din cabina 
mașinii, bărbatul a încercat s-o 
treacă de cealaltă parte a frontie-
rei. Captura a avut loc în Punctul 

de trecere și control „Tereblecea”. 
În timpul controlului vameșii au 
descoperit marfa de contraban-
dă. Pentru faptul că a ascuns 
țigările, cetățeanul român, în vâr-
stă de 34 de ani, a fost privat de 
mijlocul de transport și de marfa 
de contrabandă, care va fi trans-
misă Serviciului Fiscal de Stat.    

Șase ani de detenție 
pentru comerț 
cu stupefiante

Judecătoria raionului Întâi 
Mai din orașul Cernăuți l-a con-
damnat la șase ani de privare de 
libertate pe un cernăuțean de 21 

de ani pentru vânzarea ilegală 
a substanțelor narcotice, faptă 
comisă în mod repetat. Ancheta 
a stabilit că în luna decembrie a 
anului 2017 și în perioada apri-

lie-mai a anului 2018, tânărul a 
realizat cânepă în centrul regi-
onal. Acesta nu și-a recunoscut 
vina, însă procurorii au adunat 

dovezi suficiente pentru a dovedi 
aceasta. Judecata i-a pronunțat o 
sentință sub formă de închisoare 
pentru o perioadă de șase ani cu 
confiscarea averii.    

L-a lăsat să moară 
în drum

Un tragic accident rutier s-a 
produs în localitatea Seleatin din 
raionul Putila. Poliția a fost alerta-
tă de trecători, care au comunicat 
că în drum zace cadavrul unui 
bărbat. Oamenii legii au stabilit 
că acesta este un localnic în vâr-
stă de 43 de ani. Vinovatul acci-
dentului fugise de la fața locului. 
După câteva ore 
de căutări polițiștii 
au găsit mijlocul 
de transport im-
plicat în accident 
– un automobil 
„Opel Corsa”. 
Șoferul, un tânăr 
de 21 de ani, a 
mărturisit că a co-
mis accidentul în 
condiții de vizibili-
tate redusă. El l-a 
accidentat pe un 
consătean, care 

stătea lungit la marginea drumu-
lui. Din cauza traumelor primite 
bărbatul a decedat la locul ac-
cidentului. Cercetările continuă. 
Poliția a demarat o anchetă. 
Sancțiunea articolului ales de 
anchetatori prevede privare de 
libertate pentru o perioadă de la 
trei până la opt ani.        
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Rubrică susținută 
de Tatiana CARLAȘCIUC

Unele recomandări de care 
trebuie să ținem cont 

în sezonul rece

O dietă adaptată fiecărui sezon este esen-
ţială, dacă dorim să ajutăm organismul să facă 
faţă mult mai uşor schimbărilor specifice fiecă-
rui anotimp. Iar dacă dorim să ne menţinem în 
formă şi să nu acumulăm kilograme în plus, nu 
trebuie să facem excese nici când vine vorba de 
consumul unor alimente, oricât de sănătoase ar 
fi, deoarece moderaţia este cheia unei siluete 
ideale.

Să mâncăm cât mai diversificat. Dacă alegem 
să preparam termic alimentul, să facem acest lucru cât 
mai dietetic, fără adaosuri de sosuri grele sau rântaşuri. 

Nu în ultimul rând,  să luăm la cunoştinţă faptul 
că nu doar numărul de calorii folosit zilnic trebuie să 
ne preocupe în procesul de menţinere a greutăţii, ci 
mult mai importantă este calitatea şi valoarea nutri-
tivă a alimentului, dacă ne dorim o stare optimă de 
sănătate şi durabilă.

De ce e bine să pui suc de roșii în mâncăruri

Zeama de lămâie, oţetul şi sucul de roşii 
au un rol esenţial în absorbţia unui element 
de bază necesar bunei funcţionări a orga-
nismului. Este vorba despre fier, element 
care se găseşte atât în frunze verzi precum 
salata şi spanacul, cât şi în cărnuri (cu cât 
acestea sunt mai roşii, cu atât conţinutul lor 
de fier este mai mare).

Deşi plantele au mult fier, organismul 
omului nu-l poate absorbi la fel de bine cum 
o face din produsele de origine animală: în 
cifre, absorbţia fierului din carne este de 3 
ori mai bună decât cea din plante.

Fierul se găseşte în carnea roşie, în fi-
cat, dar şi în peşte şi fructe de mare. Plante-
le campioane la conţinutul de fier sunt spa-
nacul, broccoli, cerealele integrale, 
fasolea, ciocolata, fructele uscate, 
nucile şi seminţele.

Astfel, dacă aveţi o dietă preponderent 
vegetariană, nu uitaţi să asezonaţi din bel-
şug salatele cu lămâie. Iar dacă sunteţi mai 
carnivori, adaosurile de suc de roşii în frip-
turi sau tocăniţe vă asigură o mai bună asi-
milare a fierului, care se absoarbe mai bine 
în mediul acid.

Se consideră că adaosurile de lămâie sau oțet 
în salate și cele de suc de roșii în preparatele 

cu carne sunt doar pentru gustul acrișor, respec-
tiv dulceag, care cresc savoarea oricărei plante 
verzi, respectiv oricărui tip de carne.

• Frumusețe

Ghimbir pentru păr 
plin de vigoare!

Pentru a rezolva aceste ches-
tiuni, soluţia constă în proteinele 
lichide din orez şi soia, care înve-
lesc şi hrănesc fiecare fir de păr, fie 
el ondulat sau drept, şi aduc astfel 
volum şi energie parului. 

Se aplică pe părul umed, apoi 
se usucă în mod normal. De ase-
menea, este oportun să foloseşti 
un meniu bogat în minerale, prin-
tre care siliciul, ce transformă firul 
de păr într-unul moale şi flexibil. 

În plus, poţi trece pe listă şi un su-
pliment dietetic cu extract de mei, 
bogat în vitamine (în special din 
grupa B), minerale, gingko biloba 
etc. (doza ideală este de 2 capsu-
le pe zi în timpul mesei, timp de 2 
luni). Însă, pentru a favoriza asimi-
larea principiilor nutritive ce întă-
resc părul, este recomandat să bei 
frecvent lapte, în care ai adăugat o 
bucăţică de ghimbir şi puţină cur-
cuma, susţin specialiştii.

Dacă aveți un păr rebel, greu de modelat și 
vă doriți un plus de volum, în acest caz e 

nevoie de o alimentație corespunzătoare și 
un produs de styling ales inspirat, care  ener-
gizează părul și ajută să fie modelat ușor.

Salată cu mere 
Ingrediente: un măr tăiat feliuţe, o ju-

mătate de linguriţă de seminţe de in, puţină 
zeamă de lămâie, ulei de măsline, rozmarin 
sau pătrunjel.

Preparare. Într-un vas se amestecă 
feliuţele de măr cu zeama de lămâie şi puţin 
ulei de măsline, rozmarin ori pătrunjel, se-
minţe de in la dorinţă. 

Biscuiți din ovăz 
fără zahăr

Biscuiţii din ovăz, fără zahăr, re-
prezintă o gustare perfectă în orice 
moment al zilei, iar consumaţi alături 
de un iaurt sunt foarte gustoşi.

Ingrediente: 500 g fulgi de ovăz, 1 
lingură de unt, stafide (sau orice alte fruc-
te uscate - mărunţite, dacă este cazul), 2 
banane, un praf de sare, puţină zeamă de 
lămâie, 125 ml suc de mere fără zahăr.

Preparare. Toate ingredientele de mai 
sus se amestecă într-un vas şi se formea-
ză un aluat, care se modelează cu mâna 

într-un strat subţire şi se pune într-o tavă 
tapetată cu hârtie de copt la cuptor. Biscu-
iţii se coc la foc mic circa 45 de minute. Se 
păstrează în pungi de hârtie. Deoarece nu 
au conservanţi, trebuie consumaţi în maxi-
mum 3 zile. 

Prăjitură cu mere
Ingrediente (pentru aluat): 300 g 

făină, 200 g margarină, 6 linguri zahăr, 1 
cană apă minerală,  1 pachet praf de copt 
stins în zeamă de lămâie, vanilie, coaja 
rasă de la 2 lămâi, 

Pentru umplutură:  6-8 mere, 100 g 
migdale,  dulceaţă de vişine, 5-6 linguri za-
hăr, scorţişoară, zahăr vanilat, frunzuliţe de 
mentă,  zahăr pudră, frişcă.

Preparare. Se freacă margarina cu 
zahărul şi zahărul vanilat până când devin 
spumoase, apoi se adaugă coaja de lămâ-
ie, praful de copt stins în zeama de lămâie, 
apa minerală şi, la sfârşit, se adaugă făina 
cernută. Se amestecă uşor, cu un tel, în 
sensul acelor de ceasornic, şi se toarnă în 
tava tapetată cu margarină şi făină.

Se dă tava în cuptorul bine încins şi se lasă 
să crească 20 de minute. Separat, se curăţă 
merele de coajă şi se scot cotoarele. Merele se 

dau prin zahăr şi se umplu cu migdale măcina-
te amestecate cu stafide şi coajă de lămâie, iar 
deasupra se pun vişine din dulceaţă.

Merele umplute se aşează în tava cu 
aluatul pe jumătate crescut, se presară 
scorţişoară şi se mai lasă 20 de minute în 
cuptor să se rumenească. Prăjitura cu mere 
se serveşte rece, pudrată cu zahăr şi ornată 
cu frunze de mentă şi frişcă.

Poftă bună!

• Gătiți gustos împreună cu noi!
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400 de ani de poezie românească
Acesta este subtitlul volumului „Testa-

ment”, semnat de Daniel Ioniță, român sta-
bilit în Australia. Cartea prezintă o antologie 
a poeziei românești, de la începuturi până 
în prezent, o ediție bilingvă româno-en-
gleză. Unul din coautori, profesorul Daniel 
Reynaud, remarcă: „Daniel loniţă a ales cel 
mai frumos nectar... poeziile acestea vor în-
dupleca un vorbitor de engleză, care poate 
nici n-a auzit de România, să citească lite-
ratură română. Aproape niciun poet român 
important nu lipseşte. După Vasile Alecsan-
dri şi Mihai Eminescu urmează Tudor Ar-
ghezi, Octavian Goga, Ion Minulescu, Geor-
ge Bacovia, Vasile Voiculescu, Ion Barbu, 
Lucian Blaga, Radu Gyr, Magda Isanos, 
Nora Iuga, Petre Stoica, Nichita Stănescu, 
Nicolae Labiş, Grigore Vieru, Marin So-
rescu, Ileana Mălăncioiu, Cezar Ivănescu, 
Ana Blandiana, Adrian Păunescu, George 
Ţărnea, Leo Butnaru, Leonida Lari, Liliana 
Ursu, Mircea Dinescu, Daniela Crăsnaru, 
Mircea Cărtărescu, Ioan Es. Pop, Lucian 
Vasilescu, Daniel Bănulescu şi mulţi alţii. 
Fiind bilingvă, antologia îi va interesa, fără 
îndoială, pe cititorii de limbă engleză ca şi 
pe cei români, ca o gală a poeziei române 

moderne. Va fi, fără îndoială, şi contestată 
(tocmai pentru că nu se bazează pe raţiuni 
de politică literară) - dar cu greu se va pu-
tea face abstracţie de ea. Volumul transferă 
această voce distinct românească în limba 
engleză, făcând astfel auzit accentul româ-
nesc al acestor poeme prin cuvintele limbii 
engleze. Este un pod, o poartă, prin care 
România îşi face simţită prezenţa în aceas-
tă nouă lingua franca şi, totodată, permite 
accesul vorbitorilor de limbă engleză înlă-
untrul sufletului românesc. Prin acest vo-
lum, pe de o parte pătrundem într-o lume de 
experienţă comună umanităţii întregi, însă 
în acelaşi timp această experienţă este ex-
primată cu o voce care provine din suma to-
tală a rezonanţelor istorice şi culturale care 
fac ca România să fie România”. 

Recent, Daniel Ioniță a devenit poseso-
rul Premiului „Antoaneta Ralian”, acordat 
pentru cele mai bune traduceri din limba 
română într-o limbă străină și viceversa. 
Primindu-l, Daniel Ioniță a menționat: „Pre-
miul este acordat unui singur autor. Cu toa-
te acestea, coautorii mei Daniel Reynaud, 
Adriana Paul și Eva Foster au contribuit 
semnificativ la acest lucru”. 

Univers spiritual bucovinean, 
creat cu fire de mătase 

În ziua de 25 noiembrie, la Centrul de cultură 
„Vernisaj” a avut loc prezentarea ediției reprint a 
albumului unic „Ozoarele broderiilor de casă din 
Bucovina”, care a văzut lumina tiparului în anul 
1912, la Viena, de Erih Kolbengaer. În prefața 
albumului autorul, care timp îndelungat a adu-
nat aceste perle ale creației populare,  scrie că a 
procedat așa „pentru a aduna această comoară 
atât de bogată și de a o salva”. 

În album sunt incluse ozoarele broderiilor 
folosite de români și ucraineni din Bucovina (în 
prezent cea de nord și cea de sud). Fiecare ozor 
este însoțit de notițe în trei limbi: ucraineană, ro-
mână și germană. Albumul a fost editat pe mij-
loacele bănești alocate de seimul bucovinean, 
el finanțând și cheltuielile expediției etnografice, 
desfășurate în decursul a treizeci de ani. 

În anul 2017, când s-au împlinit 105 ani de 
la editarea albumului lui Erih Kolbengaer, 109 
brodeze din ținutul nostru au transpus pe 75 de 
panouri ozoarele adunate de renumitul etnograf 
bucovinean. Proiectul „Cel mai mare letopiseț cu-
sut al artei ornamentale tradiționale din Bucovina” 
a fost înregistrat în Cartea recordurilor Ucrainei. 

Expoziția va dura până la data de 1 decem-
brie. 

Foto Stepan Karaciko 

„Gingășia” care cucerește 
inimile spectatorilor 

Anul care se încheie în ceea ce pri-
vește creația a fost destul de reușit pen-
tru pianista de la Filarmonica regională 
„Dmytro Gnatiuk” din Cernăuți, Lilia Ho-
lomeniuk. Ea, împreună cu actrița de la 
Teatrul cernăuțean, Maria Romanova 
(în cazul dat ca regizoare), au înscenat 
monoopera „Gingășie” (după nuvela lui 
Henri Barbusse) de compozitorul ucrai-
nean contemporan, Vitali Gubarenko. 
Autoarea proiectului, Lilia Holomeniuk, a 
tins ca personajul scenic să întrunească 
câteva genuri ale artei: muzica (de pian), 
vocalul, plastica și, firește, măiestria ac-
toricească. „Echipa noastră de creație a 
pus accentul nu atât pe forma creației, 
cât pe esența ei, pe starea sufletească. 
Starea creației este gingășia. Compozi-
torul a redat aceasta foarte reușit. Fieca-
re cuvânt cântat de vocalistă este foarte 
armonios și susține foarte fin platforma 
muzicală. Sper că oamenii, prezenți la 
un asemenea concert, întorcându-se la 
casele lor, vor aduce în familii această 
gingășie”, a explicat doamna Lilia Holo-
meniuk. 

Monoopera „Gingășie”, care a răsu-
nat astă vară pe scena Filarmonicii cer-

năuțene, continuă să cucerească inimi-
le spectatorilor din țară. Cântăreața de 
operă, Maina Velenis, din Kiev, care in-
terpretează partea vocală a monooperei, 
s-a arătat a fi foarte mulțumită de cola-
borarea cu talentata Lilia Holomeniuk din 
Cernăuți: „Pentru mine, ca artistă, aceas-
tă creație mi-a descoperit multe dimen-
siuni emoționale, pe care anterior nu le 
cunoșteam. Este o istorie foarte simboli-
că, la fel ca și monoopera, însăși nuvela 
lui  Henri Barbusse. Sunt convinsă că ni-
meni dintre spectatorii din sală nu au ră-
mas indiferenți, iar pentru mine personal 
această creație a lăsat o urmă adâncă în 
suflet. Pe scenă trăiești, simți, plângi cu 
adevărat. Le sunt foarte recunoscătoare 
colegilor pentru colaborare, experiență, 
emoții și creație”. 

Monoopera lui Vitali Gubarenko este 
apreciată în Ucraina. Ea a fost interpre-
tată de renumitele Evghenia Miroșnicen-
ko și Galina Pisarenko. Uneori ea este 
interpretată la pian, care accentuează 
„înrudirea” cu muzica de cameră. Pro-
iectul inițiat de pianista cernăuțeană Lilia 
Holomeniuk i-a dat monooperei „Gingă-
șie” un suflu nou. 

  Pagină realizată de 
Vasile CARLAȘCIUC
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  Pagină realizată de 
 Vasile CARLAȘCIUC

Bursă prezidențială pentru succese la limba română 

– Anișoara este o fată foarte harnică și 
sârguincioasă, ne-o caracterizează mama 
ei, doamna Ala Dulgher. Vrea să facă lucruri 
bune, pe care tinde să le realizeze. Orice re-
zultat pozitiv o încurajează, o bucură și ea, cu 
mai multă pasiune, se apucă de alte planuri. 
Este insistentă și vrea să se afirme din plin 
în viață. Este foarte sociabilă, doi ani la rând 
s-a odihnit într-o tabără de vară din România, 
și-a făcut mulți prieteni. 

– Credem că orice părinte s-ar bu-
cura dacă ar avea o fiică, aidoma Ani-
șoarei.  

– Da, orice părinte și-ar dori un asemenea 
copil. Și Anișoara are de la cine lua exemplu 
– de la sora mai mare, Inesa, care îşi face ma-
gistratura la Universitatea din Cernăuţi, la Fa-
cultatea de filologie ucraineană. Cunoaște și 
ea foarte bine limba ucraineană. Chiar acum, 
când a fost la Kiev, a comunicat cu vârstenii 
săi în limba ucraineană, iar aceștia s-au mirat 
foarte mult că o româncă vorbește atât de curat 
limba ucraineană. Este bine că aceste burse li 
se acordă celor mai talentați elevi din țară și că 
printre ei nimeresc și români de ai noștri. Sea-
mănă surorilor mai mari surioara  și fratele lor 

mai mici – Sofia și Alexei. Sofia este elevă în 
clasa întâi, iar Alexei frecventează grădinița. 

– Anișoara are preferințe față de 
limba și literatura română. Aceasta 
va influența asupra profesiei pe care 
o va alege ea după absolvirea școlii 
medii? 

– Nu știu cum va fi mai departe, dar deo-
camdată Anișoara a declarat că limba română 
este pasiunea ei și ar dori să fie pentru toată 
viața. Tatăl ei, Vasile Dulgher, a activat în cali-
tate de profesor de română la Şcoala din Cup-
ca. Timpurile sunt grele și pentru a-și întreține 

familia a fost nevoit să-și caute altă ocupație. 
Fiecare părinte visează să-și vadă copiii fericiți. 
Eu cred că Anișoara își va alege o profesie pe 
placul inimii și se va strădui să se afirme din 
plin în viață. Așa este caracterul ei. Iar nouă, 
părinților, ne este mai ușor cu asemenea fiice 
serioase, exigente față de sine și bune la suflet. 

– Îi dorim succese fiicei Dumnea-
voastră, Ana-Renata Dulgher, la vii-
toarele olimpiade și concursuri și o 
cale frumoasă în viață.

Românul care păstrează memoria vestitei scriitoare ucrainen

Muzeul se află în localul fostei case a părinți-
lor Olgăi Kobyleanska. Trei odăi sunt consacrate 
expozițiilor, iar cea de a patra este memorială. 
O parte din exponate sunt consacrate tragediei 
care a avut loc la Dimca în anul 1894 – omorul 
fratricid pentru pământ. Această dramă a familiei 
Jijian, care a impresionat-o  atât de profund pe 
Olga Kobyleanska, a stat la baza subiectului po-

vestirii „Pământul”. Tot la Dimca Olga Kobylean-
ska a terminat varianta definitivă a povestirii 
„Omul” și a așternut pe hârtie primele rânduri ale 
altei lucrări epice „Regina”, pe care a finalizat-o 
la Cernăuți în anul 1895.

Domnul Ion Dan afirmă că a adunat date 
interesante despre viața din perioada inter-
belică a scriitoarei ucrainene. Muzeul de la 

Dimca menține vie flacăra amintirii despre 
autoarea povestirii „Pământul” și în aceasta 
este și meritul directorului acestei instituții, dl 
Ion Dan. 

La 27 noiembrie s-au împlinit 156 de ani de 
la nașterea Olgăi Kobyleanska. În ajun, la Muze-
ul din Dimca a scriitoarei a avut loc o acțiune de 
comemorare, organizată de autoritățile raionale 
și regionale. Se are în vedere forumul de creație 
literară a tinerilor autori „Omul din popor”. În tim-
pul festivităților a fost prezentată  colecția „Cos-
tume istorice din epoca Olgăi Kobyleanska”, 
prezentată de studenții de la Agenția de modele 
„Ruta”  de la Colegiul de design și economie din 
Cernăuți.  

Participanții la forum au depus flori la monu-
mentul Olgăi Kobyleanska din fața Muzeului și 
au lansat mai mulţi porumbei în înaltul cerului, ca 
simbol al cuvântului înaripat al scriitoarei. Direc-
torul muzeului, Ion Dan, a relatat despre istoria 
primei lucrări literare, scrise de Olga Kobylean-
ska la Dimca – „Omul din popor”, ea având și a 
doua denumire „Porumbița și Stejarul”. Domnul 
Ion Dan a accentuat că porumbeii care șu-au 
luat zborul din curtea muzeului se înscriu de mi-
nune în atmosfera sărbătorii.

Anul acesta, 270 de învingători ai olimpiadelor panucrainene și concursului Micii academii de științe au 
primit burse din partea Președintelui. Luni, 25 noiembrie, în capitala țării, lor li s-au înmânat diplomele de 

laureați ai burselor Președintelui Ucrainei. „Nu fiecare dintre voi va continua munca științifică, însă această 
bursă vă va ajuta să vă făuriți propria carieră”, a menționat ministrul Învățământului și Științei al Ucrainei, 
Hanna Novosad. Între bursierii Președintelui Ucrainei sunt 150 de învingători ai olimpiadelor școlare și 120 
de învingători ai Micii academii. Bursă prezidențială va primi și eleva clasei a zecea de la Complexul Instruc-
tiv-Educativ din Cupca, raionul Hliboca, Ana-Renata DULGHER. Este o veste îmbucurătoare și un prilej de 
mândrie pentru familia ei, pentru școala unde învață. Nu este prima elevă de naționalitate română, care s-a 
învrednicit de o astfel de apreciere și încurajare. Și ar fi bine să avem mai mulți asemenea tineri talentați.

Este vorba de domnul Ion Dan, directorul Muzeului „Olga Kobylean-
ska” din Dimca, raionul Hliboca. La finele secolului al XIX-lea pă-

rinții scriitoarei ucrainene au cumpărat o casă în localitatea Dimca, 
populată de români. Aici Olga Kobyleanska a trăit câțiva ani – din 
1889 și până în 1891. Dimca a jucat un rol deosebit în viața scriitoa-
rei, această localitate dând subiectul povestirii „Pământul” – opera 
ei de căpătâi și de referință a literaturii ucrainene. În limba română 
povestirea „Pământul” a fost tradusă de Vasile Levițchi, născut pe 
aceste meleaguri.

Unui alt român, născut în Transcarpatia și stabilit la Dimca, Ion 
Dan, i-a fost sortit să fie directorul Muzeului „Olga Kobyleanska” din 
această localitate hliboceană. 
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Mark Tărâțeanu, campion mondial la  
Pankration

Recent, la Roma (Ita-
lia) s-a desfășurat Cam-
pionatul Mondial la Pan-
kration. Din lotul național 
ucrainean au făcut parte 
și un grup de studenți de 
la Facultatea de educație 
fizică și sport a Universită-
ții Naționale din Cernăuți. 
Mark Tărâțeanu, student 
în anul doi, a devenit cam-
pion mondial la juniori. 
De asemenea, medalii de 
argint au cucerit Iuri Cyje-
vskyi, Olga Iakovenko și 
Roman Skidan. Sportivii 
cernăuțeni sunt antrenați 
de Igor Nakonecinyi și Pe-
tro Goriuk. De menționat 
că în clasamentul general  
al Campionatului Mondial 
la Pankration de la Roma 
lotul ucrainean a ocupat 
locul trei.

Campionatul de iarnă la 
mini-fotbal a raionului  
Hliboca

A avut loc ședința Federației 
raionale de fotbal din raionul Hli-
boca. Participanții la ședință au 
decis aspecte legate de organi-
zarea Campionatului de iarnă la 
mini-fotbal a raionului.  S-a sta-
bilit că la competiție vor participa 
16 echipe, care au fost împărțite 
în două grupe. Din grupa A fac 
parte echipele: Volcineții Vechi, 
Stănești, Ceahor, Privorochia, 
Hliboca, Camenca 2, Suceveni 
și Tereblecea. Din grupa B fac 

parte: Molodia, Corovia, Camen-
ca, Cerepcăuți, Cupca, Poleana, 
Hliboca 2 și Iordănești.  Primul tur 
va începe pe 30 noiembrie 2019. 

Antrenori de fotbal plătiți 
regește. Jose Mourinho  
se află în top

Antrenorul Jose Mourinho, în 
vârstă de 56 de ani, a semnat zi-
lele acestea un contract cu echi-
pa engleză Tottenham Hotspur. 
Cu noul contract, portughezul se 
află în topul celor mai bine plătiți 
tehnicieni din fotbalul internațio-
nal, notează marca.com.

Tehnicianul lusitan, care a 
mai antrenat în cursul carierei 
sale formaţiile FC Porto, Chel-
sea Londra, Inter Milano şi Real 
Madrid, a semnat un acord cu 
Tottenham valabil până la fina-
lul sezonului 2022-2023. Potrivit 
presei britanice, Jose Mourinho 
va încasa 17,5 milioane de euro 
pe sezon, devenind astfel unul 
dintre cei mai bine plătiți antrenori 
de fotbal din lume. Potrivit France 
Football, cel mai bine plătit antre-
nor din lume în anul 2019 a fost 
argentinianul Diego Simeone, de 
la Atletico Madrid, cu venituri, în 
actualul sezon, de 41 milioane de 
euro, relatează marca.com. Con-
form sursei citate, pe locul doi se 
află Pep Guardiola, de la Man-
chester City, cu câștiguri de 24 

milioane de euro, în timp ce pozi-
ția a treia este ocupată de Erne-
sto Valverde, de la Barcelona, cu 
23 milioane de euro. Topul este 
completat de Zinedine Zidane, de 
la Real Madrid, cu venituri de 21 
milioane de euro, Jose Mourinho, 
de la Tottenham, cu 17,5 milioa-
ne de euro, Fabio Cannavaro, de 
la Guangzhou Evergrande, cu 15 
milioane de euro, Jurgen Klopp, 
de la Liverpool, cu 13 milioane 
de euro, Leonardo Jardim, de la 
Monaco, cu 13 milioane de euro, 
Carlo Ancelotti, de la Napoli, cu 
12 milioane de euro, și Antonio 
Conte, de la Inter, cu 11 milioane 
de euro.

Karatiștii cernăuțeni, pe locul trei la  
„Hungarian Tatami Karate Cup”

În capitala Ungariei,  Bu-
dapesta, s-a desfășurat Tur-
neul internațional de karate  
„Hungarian Tatami Karate 
Cup”. La competiție au partici-

pat peste 650 de sportivi, care 
au reprezentat 62 de cluburi 
din Ungaria, Turcia, Franța, 
Grecia, Croația, Ungaraia ș.a. 
Elevii Clubului sportiv „Lider” 

din Cernăuți au ocupat locul 3 
în clasamentul general.  Kara-
tiștii cernăuțeni au obținut 5 
medalii de aur, 5 de argint și 6 
de bronz.

FC Bucovina, pe locul 9 în clasamentul Ligii 
a II-a

În cadrul ultimului meci 
oficial din anul acesta echipa 
FC Bucovina a dispus pe te-
ren propriu de FC Nyva (Vin-
nyțea). Partida s-a încheiat 
cu victoria gazdelor, scor 1:0.  
Unicul gol al partidei a fost 
marcat de Vasyl Palagniuk.  
Este a treia victorie pe teren 
propriu pentru FC Bucovina 
în ultimele patru meciuri ofi-
ciale. La etapa actuală FC 
Bucovina se poziționează pe 
locul 9 în clasamentul celor 
11 echipe din Liga a II-a cu 
20 de puncte acumulate. Li-
der în clasament este echipa 
FC Nyva (Ternopil) cu 41 de 
puncte.

Stepan Makoviiciuk despre 
viitorul echipei FC  

Bucovina: „Totul depinde  
de finanțare”

Rezultatul meciului din cadrul etapei a 22-a a Campionatului na-
țional al Ucrainei Liga a II-a dintre echipele FC Bucovina și FC Nyva 
a fost comentat de antrenorul echipei cernăuțene. „Ne-am pregătit cu 
responsabilitate de acest meci. Pentru noi această partidă a fost ca 
finală a Ligii Campionilor. Sunt mulțumit de rezultat, chiar dacă am 
avut alte planuri. Au fost greșeli în zona centrală pe care trebuie să 
le eliminăm... Viitorul echipei depinde de finanțare. Cu toate acestea, 
președintele clubului ne-a promis că lucrurile se vor normaliza. Avem 
forțe noi în echipă”, a declarat Stepan Makoviiciuk.

Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN



12 LC
Joi, 28 noiembrie 2019 De la lume adunate

    

Soţul şi soţia acasă. Sună telefonul. Soţul ridică 
receptorul, ascultă jumătate de minut, fără să scoa-
tă un cuvânt, apoi îl pune în furcă. Soţia:

- Cine a fost?
Soţul:
- Probabil cineva de la Meteorologie a greşit 

numărul. A întrebat: „Draga mea, orizontul este cu-
rat?”.

    

La facultate. Deja începuse ora de vreo 15 mi-
nute când intră o studentă un pic ciufulită, cu ochii 
semiînchiși și un mers nu prea sigur. Se vedea că 
avusese o noapte furtunoasă, săraca. Desigur, pro-
fesorul indignat de o asemenea apariție, apropo, 
era destul de dur și avea în jur de 40 de ani, i se 
adresează:

- Domnișoară, de ce ai întârziat?
În loc de bine cunoscutele răspunsuri „Mă scu-

zați, vin de la țară” sau „Mi-a murit bunica” ori alt 
răspuns banal folosit de studenți, ea, îl țintuiește cu 
o privire puțin tulbură, zâmbește dulce și trântește:

- Dragule, de ce nu m-ai trezit și pe mine când 
ai plecat?

    

Soția plecată în deplasare își sună soțul:
- Ce face pisica?
- A pierit!
- Aoleu, nemernicule! Nu puteai să-mi dai ves-

tea puțin mai delicat?! De exemplu, că e pe acope-
riș și întâmplător a căzut.

- OK…!
- Ce face mama?
 E pe acoperiș.

    

O femeie vrea să divorțeze de soțul ei. La tribu-
nal, judecătorul o întreabă:

- Care este motivul divorțului?
- Acum ceva timp i-am făcut soțului meu cadou 

o brățară și ieri am văzut-o la mâna lui dreaptă.
Judecătorul zâmbește și spune:
- Dragă doamnă, acesta nu este un motiv de 

divorț.
Femeia supărată:
- Serios? Mâna lui dreaptă este secretara de la 

birou!
       

Copilul către tânăra lui mămică:
- Mamă, vreau un frățior.
- Bine puiule, ai să ai un frățior.
Copilul pleacă în camera lui şi îşi sună tatăl:
- Alo, tată, ne-am înţeles, da?! Deseară ai să ai 

parte de sex, ești dator cu o bicicletă.

    
Un om depune o plângere la poliție precum că 

îl deranjează lătratul câinelui vecinului său când 
acesta nu e acasă. La secție este chemat și vecinul 
pentru a se găsi o soluție în problema respectivă. 
Auzind că-i este ofensat prietenul său cel mai ade-
vărat, vecinul sare ca ars:

- Să știi, dragă vecine, că și eu doream să-ți 
spun ceva demult. Și pe mine mă deranjează zgo-
motele din apartament și scârțâitul patului atunci 
când dumneata ești plecat.

     

Fiica de cinci anișori alergă la tatăl său cu tele-
fonul în mână:

- Tată, tată, ia repede și vorbește, te caută poli-
ția română. Așa scrie aici.

- Răspunde-i tu, e mamă-ta.

Lacrimile și fericirea legate 
într-un singur dor 

Eroina povestirii de mai jos poate fi 
văzută des prin orașul de pe malul Prutu-
lui. Mai bine de 15 ani conduce troleibu-
zul pe itinerarele Cernăuțiului. În copilărie 
nu a visat niciodată la această profesie. 
Acum, de câte ori are ocazia îi mulțumeș-
te Celui de Sus că atunci, cu ani în urmă, 
când toate în viață păreau terminate, i 
L-a scos în cale pe Omul ce i-a marcat 
destinul.

Copilăria Victoriei a fost una fru-
moasă. Își vede și acum copilăria ca în 
palmă. Acolo, în satul de sub streșina 

pădurii, era răsfățată de părinți și bunei, 
alergând zile întregi prin iarba caldă după 
ploile de vară. Când a crescut mai mă-
rișoară fugea în pădurea din apropiere, 
ce-i era ca o lume de basm. Aerul tare de 
pădure o îmbăta parcă, făcând-o să uite 
de toate. Își amintea că trebuie să revină 
acasă abia când stomacul dădea semn 
că ar trebui să mănânce. Părinții o doje-
neau, dar nu prea tare, pentru că atunci 
când era nevoie Victorița era de un mare 
ajutor în gospodărie. Nu înceta să-l ad-
mire pe frățiorul mai mic când acesta îi 
era lăsat în grijă. Putea să-l plimbe ore 
în șir, ascultând cântătoarele pădurii sau 
îmbătată fiind de liliacul de lângă casa 
părintească. Când fata împlini zece ani, 
mama primi o ofertă de la niște femei din 
sat să plece peste hotare, după cum o 
făceau majoritatea femeilor în vremea 
aceea. Deși soțul, dar și bunica, împreu-
nă cu care locuiau, s-au opus mult, până 
la urmă au fost convinși și mama dusă a 
fost. La început toate decurgeau cât se 
poate de prozaic. Mama avea un lucru 
permanent în Italia și trimitea acasă regu-
lat bani și pachete cu de toate. Un lucru 
le lipsea la toți – atât ei în Italia, cât și ce-
lor de acasă: dorul îi măcina cât se poate 
de crud. De două ori Victorița a sărbătorit 
Crăciunul împreună cu fratele și bunica. 
După plecarea mamei în Italia, tatăl său 
și-a strâns și el câteva lucruri și a plecat 
cu o echipă de constructori din Igești la 
câștig în capitala Rusiei. După doi ani și 
ceva de ședere în străinătate și măcinată 
fiind de dorul celor dragi, mama Victori-
ței revine acasă cu o sumă frumușică de 
bani și cu gândul de a pleca înapoi. Dar, 
planurile i-au fost curmate de soț, care, 

revenit și el acasă de la Moscova, nu i-a 
mai permis soției să se ducă, după cum 
spunea el, „la viață de desfăț și fără griji”. 

– Locul unei mame este lângă copi-
ii ei. Eu voi pleca și voi aduce banul în 
casă, tună bărbatul după discuții la cuțit 
cu consoarta. 

Nu a cedat femeia. Au mai urmat 
vreo câteva luni bune de certuri și discu-
ții aprinse. Toate acestea s-au soldat cu 
intentarea unui proces de divorț al pă-
rinților. Atunci pentru copii, dar mai ales 
pentru Victorița, care avea 14 ani, au în-

ceput zile negre. Femeia își amintește cu 
lacrimi în ochi de acea perioadă sumbră 
din viața ei. Se străduia să fugă de aceste 
certuri permanente ale părinților și găsea 
de cele mai multe ori alinare din partea 
prietenelor ei mai mari, în țigară și alcool.

După divorțul părinților, Victorița nu a 
mai avut parte de grijă și milă din partea 
celor ce i-au dat viață. Fratele mai mic 
era mai mult în grija bunicii, deoarece 
mama, eliberată fiind de frâul conjugal, a 
început să se gândească la o nouă ple-
care în Italia. Cu atât mai mult, că acolo o 
aștepta (după cum a aflat mai târziu Vic-
toria) un bărbat de prin părțile Bacăului, 
în care a găsit alinare în lipsa propriului 
soț. La 15 ani Victoria a făcut cunoștin-
ță cu un flăcău din Cernăuți și nu la mult 
timp a trecut să trăiască la el. Eugen, 
care era cu 11 ani mai în vârstă, i-a înlo-
cuit și părinții, și fratele, dar i-a fost și un 
partener de nădejde în toate. Acesta sta 
bine pe picioare, lucra deja la o firmă de 
construcții și era bine asigurat din punct 
de vedere financiar. I-a spus din start Vic-
toriței că nu e bine să abandoneze studi-
ile la școală. Cu ajutorul lui a înscris-o la 
o școală din oraș. Găsea chiar timp pen-
tru a face cu ea temele de acasă. Eugen 
avea un caracter moale. Cât timp au con-
viețuit împreună nu s-au certat niciodată 
cu Victoria. Într-o zi Eugen a fost trimis de 
conducerea firmei într-o deplasare la Be-
laia Țerkovi (undeva sub Kiev), care avea 
să dureze câteva luni. Tinerii se întâlneau 
în zilele de odihnă. Toată această perioa-
dă Victoria a făcut naveta. În timpul unui 
control medical a aflat că e gravidă. Din 
start s-a bucurat, mai apoi și-a dat seama 
că ar fi prematur să devină mamă la 16 

ani. Primul lucru ce i-a venit în gând a fost 
să se izbăvească de acest copil. A decis, 
totuși, să se sfătuiască cu Eugen, care 
peste vreo patru zile urma să revină aca-
să. Acesta i-a cerut un mic răgaz pentru 
a cugeta asupra lucrurilor. Peste trei zile 
a îndemnat-o să păstreze sarcina. Toate 
au decurs cât se poate de bine până la 
cinci luni. Într-o zi de toamnă Victoria și-a 
întâlnit prin oraș propria mamă. Aflând 
despre situația fiicei, a făcut-o cu ou și cu 
oțet și i-a declarat că o șterge din viața ei. 
În acea seară Victoria a nimerit în stare 
de stres la spital. Slavă Domnului, oa-
menii în halate albe au făcut tot posibilul 
pentru a stabiliza situația. Spre mirarea 
Victoriei, cât a șezut la spital Eugen nu 
și-a arătat nasul. În schimb, în fiecare zi 
fata auzea „complimente” de tot felul. În-
tr-o zi s-a pomenit cu fratele lui Eugen în 
salon. Acesta i-a adus lucrurile și i-a cerut 
cheile de la apartament. A doua zi a vizi-
tat-o și potențiala soacră.

– Naște mai întâi copilul și apoi vom 
mai vedea dacă este al nostru! – i-a arun-
cat femeia trântind ușa salonului.    

Toate acestea au fost floricele pe lân-
gă ceea ce avea să urmeze. Victoria a 
îndurat toată batjocura colegilor, deoare-
ce a decis să frecventeze școala până în 
ultima zi. A regretat de multe ori că nu a 
avortat, a regretat că a pășit în viața ma-
tură mult prea devreme, dar, vorba ceea: 
ce să mai dai din pumni după ceartă. La 
trei zile după ce a sunat ultimul clopoțel 
Victorița a născut o fetiță. Unica ființă, 
care a înțeles-o și a primit-o a fost bunica. 
Dar pensia mică, pe care o primea feme-
ia, nu ajungea pentru toți. De aceea, la 
început Victoria a fost nevoită să-și caute 
de  lucru pe durată scurtă. Ba o ajuta pe 
vânzătoare la magazinul din sat, ba spăla 
vasele în cantina școlii. Când fetița a îm-
plinit un an și jumătate, Victoria a dus-o 
la grădinița din sat. Însă, a fost nevoită 
s-o ia la scurt timp din cauza neglijenței 
educatoarelor. Ultima picătură în cupa 
răbdării i-au fost cuvintele șefei grădini-
ței. Într-o seară, când se grăbea din tot 
sufletul să-și ia fetița după o zi de muncă 
istovitoare, aceasta i-a replicat: 

– Târziu, draga mea, târziu. Te pome-
nești că mai faci unul din flori.

A doua zi Victoria nu a mai dus feti-
ța la grădiniță. Banii ce-i avea cu ea au 
ajuns doar pentru a lua în chirie o mică 
cameră într-un cămin și două pâini. Apa 
și cele două pâini i-au fost hrană pentru 
cinci zile Victoriei și fiicei sale de doi ani-
șori. Când a văzut că pâinea s-a terminat 
și nu are ce să-i dea de mâncare copilului 
flămând, s-a înspăimântat. Acasă nu vro-
ia să se întoarcă. Cu lacrimi în ochi și cu 
toată rușinea a ieșit în stradă și a început 
să cerşească. 

– Ți-aș da bani, dar mi-i teamă că o 
să-i cheltuiești pentru țigări și vodcă, i-a 
replicat un bărbat.

După ce i-a ascultat istoria, i-a spus:
– Hai să te ajut. Vino cu mine. 
Au urcat în mașină și în câteva mi-

nute au fost lângă căminul unde Victoria 
închiriase o cameră cu o săptămână în 
urmă. 

Acel bărbat s-a dovedit  fi directorul 
depoului de troleibuze din centrul regi-
onal. A dispus ca Victoria cu fiica să fie 
asigurate gratuit cu o cameră la cămin. 
A doua zi a fost înscrisă la cursurile de 
șoferi. Plângea de fericire...

Victoriei nu-i vine să creadă că de 
atunci au trecut 20 de ani. Linuța, mân-
dria și speranța mamei, este căsătorită 
și degrabă îi va aduce o nepoțică. Cât 
privește viața ei personală, doamna Vic-
toria spune că și-a aranjat-o nu demult la 
îndemnul fiicei și că se simte cât se poate 
de bine alături de omul drag. 

– Dumnezeu este mare și mi-a trimis 
aceste încercări pentru a mă căli și mai 
mult. Cel mai strașnic îmi este să con-
știentizez că în tot acest răstimp propria 
mamă, care mi-a dat viață, nu și-a adus 
aminte de mine. E clar că eu și fiica mea 
nu avem loc în viața ei, și-a încheiat prin-
tre lacrimi șirul poveștii doamna Victoria.   

Dumitru VERBIȚCHI

Victoriei nu-i vine să creadă că de atunci 
au trecut 20 de ani. Linuța, mândria și 

speranța mamei, este căsătorită și degra-
bă îi va aduce o nepoțică. Cât privește via-
ța ei personală, doamna Victoria spune că 
și-a aranjat-o nu demult la îndemnul Linei și 
că se simte cât se poate de bine alături de 
omul drag. 
– Dumnezeu este mare și mi-a trimis aceste 
încercări pentru a mă căli și mai mult. Cel 
mai strașnic îmi este să conștientizez că în 
tot acest răstimp propria mamă, care mi-a 
dat viață, nu și-a adus aminte de mine. E 
clar că eu și fiica mea nu avem loc în viața 
ei, și-a început printre lacrimi șirul poveștii. 
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Simptome care salvează viața. 
Care sunt simptomele pancreasului inflamat

* Când ai calculi biliari (pietre la nive-
lul colecistului) acesta poate fi un semn 
că ai probleme cu pancreasul.

* Când te alimentezi haotic și nu res-
pecți nicio dietă, ai un stil de viață nesă-
nătos.

* Sistem imunitar slab.
* Suferi de probleme metabolice.
* Nivelul trigliceridelor este ridicat.

* Ai avut probleme anterioare cu pan-
creasul.

* Dureri abdominale în partea stângă.
* Durere pronunțată după ce ai mân-

cat.
* Vomă și stare de greață.
* Dureri de cap nu foarte puternice, 

însă cu frecvență ridicată.
* Oboseala este un simptom comun.

Ce se poate de făcut 
pentru a contracara 

aceste simptome
* Spune la revedere tutunului.

* Fără zahăr rafinat și făină procesată.
* Foloseşte un program bine stabilit 

al meselor (3 mese + 2 gustări).
* Sucuri naturale, nu din comerț.

* Consumaţi mai multe fibre.
* Ai grijă de silueta ta – obezitatea 

nu te ajută în niciun fel, mai ales dacă ai 
probleme cu pancreasul. 

Pancreasul este un organ important situat în 
spatele stomacului. Acesta produce enzimele, 

care ajută în procesul de digerare și sintetizea-
ză insulina. Există persoane, care trăiesc și fără 
pancreas, însă aceștia trebuie să facă terapie cu 
hormoni sintetizați, care să-i înlocuiască pe cei 
secretați de pancreas în mod natural pentru a 
avea o digestie bună. Iată simptomele pancreasu-
lui inflamat:

Cinci vitamine ale tinereții

Tinerețea se menține nu doar cu cele 
mai sofisticate creme, ci și din interior, 
printr-un aport de nutrienți. Folosiţi vita-
mine la micul dejun, la prânz și cină și 
vei câștiga o piele luminoasă și tonică. 
Este micul secret al balerinelor, care au 
nevoie de o siluetă suplă și o piele fermă. 
Vei fi surprinsă cum se transformă pielea 
atunci când adaugi acești nutrienți în di-
etă și îngrijire.

Vitamina A.  Atât straturile infe-
rioare, cât și cele inferioare ale pielii au 
nevoie de vitamina A. Este cea care ajută 
pielea să funcționeze normal, să se men-
țină catifelată și oferă o barieră sigură 
împotriva agresiunilor externe. În plus, 
vitamina A contribuie din plin la apăra-

rea pielii de arsuri. Când există o carență 
de vitamina A, pielea se usucă (ceea ce 
duce la o îmbătrânire prematură), se irită 
și apar senzații de mâncărime. Betacaro-
tenul este crucial pentru sănătatea pielii 
și joacă un rol important în tratamentul 
antiîmbătrânire. Odată consumat, beta-
carotenul se transformă în vitamina A, 
care este responsabilă de repararea și 
creșterea celulelor noi, sănătoase.

* Cele mai bune surse de vita-
mina A: morcovi, dovleci, pepene, 
spanac, nap.

Vitamina B 8.  Multe persoane se 
feresc de vitaminele din grupul B, pentru că 

îngrașă. Însă fără ele sănătatea și frumu-
sețea, ba chiar și rolul de apărare al pielii 
poate fi pus în pericol. Biotina, respectiv vi-
tamina B 8 este un supliment minune pentru 
piele, păr și unghii, dar și una dintre vitami-
nele care luptă împotriva îmbătrânirii pentru 
că ajută la prevenirea deteriorării celulelor 
provocate de razele UV, una dintre cauzele 
majore ale îmbătrânirii.

* Cele mai bune surse: ton, so-
mon, lactate, fructe de mare, ouă, 
carne de pui sau ficat de porc.

Vitamina C. Avem nevoie de ea 
pentru stimularea sistemelor imunitare, dar 
și pentru frumusețe. Stimulează producția 

de colagen, încetinește procesele de îm-
bătrânire și apără pielea de daunele radi-
calilor liberi, externi și interni. Pentru toa-
te aceste beneficii trebuie să consumăm 
zilnic fructe și legume crude și să folosim 
cosmetice bogate în vitamina C.

* Cele mai bune surse: ardei 
gras, broccoli, pătrunjel, căpșuni,  
citrice și ananas.

Vitamina D.  Ea ajută la crearea 
celulelor sănătoase ale pielii și chiar la 
tratarea psoriazisului și a altor afecțiuni 
dermatologice care afectează tonusul. 
Vitamina D reduce inflamațiile și păstrea-
ză tenul neted și radiant. 

* Cele mai bune surse: soarele 
(15 minute în soare zilnic) sau un 
supliment de vitamina D.

Vitamina E. Ea acționează ca un 
protector al membranelor celulare, asigu-

ră hidratarea și catifelarea pielii, iar când 
se combină cu vitamina C protejează efi-
cient împotriva razelor UV.

* Cele mai bune surse: ger-
meni de grâu, făină de ovăz, nuci, 
migdale, alune, semințe de floa-
rea-soarelui, avocado.

Grăsimi 
antiîmbătrânire

Omega 3 este o grăsime bună 
de care nu trebuie să ne ferim. Ea 
menține pielea hidratată, membra-
nele celulare sănătoase și un as-
pect catifelat al pielii și părului. 
Suplimentele sau consumul pești-
lor grași și al uleiului de măsline 
ne ajută să ne păstrăm mai mult 
timp pielea tânără.

* Nucile sunt și ele calorice, dar con-
sumate cu moderație (o mână) îmbu-
nătățesc elasticitatea pielii și păstrează 
pielea catifelată mai ales pe timpul iernii. 
Conțin multă vitamina A și E, fosfor, pota-
siu, fibre și acizi grași esențiali.

(Leacuri și terapii)

Cu toții suntem în căutarea soluțiilor antiîm-
bătrânire. O mulțime de creme ne promit o 

tinerețe îndelungată, însă vitaminele sunt cele pe 
care trebuie să le avem mereu în atenție pentru 
că asigură structura fină a tenului. 

Rubrică susţinută de 
Valeria ŞTEFUREAC
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Nostalgie

Zboară lin triunghiul de cocori
Şi-n inima mea se zămisleşte nostalgia, 
Greierii, prin ierbi, nu cântă din viori
Şi nici înspre neant, nu se avântă ciocârlia. 

Se lasă bruma peste porumbişti, 
Iar vântul bate a întomnurare. 
De ce ţi-s astăzi ochii atât de trişti, 
De ce scrutezi un punct din depărtare?

Ce frunză s-a desprins din sufletescul ram, 
Ce gând te poartă înspre alt meleag? 
Îmi ia-i nădejdea care o mai am, 
Nu mai sunt omul care ţi-am fost drag?

Pădurea-i săgetată de fiorii
Văzduhului ce-i vestejesc veşmântul. 
În zarea fumurie au dispărut cocorii: 
Rămâi s-auzi cum şipoteşte vântul? 

Rămâi s-asculţi cum susură priporul 
Şi cum nechează caii-ntomnurării? 
Spre alt tărâm te poartă astăzi dorul, 
Te-a săgetat otrava-nstrăinării? 

Doi prieteni

Mergeau în doi, ca şi-nainte, 
Roibul la pas, iar el în şa. 
Se-nţelegeau fără cuvinte, 
Omul spre sat se îndrepta. 

Şi cum păşea roibul agale,
Încet el îngâna în sine: 
„Mi s-a făcut de tine jale,
Căci ai cam ostenit, bătrâne…

Pe multe drumuri te-am purtat,
Te-am scos adesea din impas
Şi anii s-au tot spulberat, 
Şi multe-n urmă au rămas...”

Şi parcă auzindu-i gândul, 
La rândul său omu-i răspunde: 
„Trecut-a vremea când ca vântul 
Tu mă purtai în şa oriunde.

Erai mai tânăr, galopai
Nestingherit spre zări senine,
Coama-n vânt ţi-o fluturai
Şi sângele-ţi juca în vine…”

Mergeau în doi, ca înainte,
Roibul la pas, omul în şa, – 
Un cal bătrân, un cal cuminte
Şi-un om cu bătrâneţea sa.

Sergiu BESPALCO
Comuna Stălinești    

Inscripții noi pe vechile cruci 

Astfel, datorită eforturilor familiei Aca-
trini din acest sat bucovinean a fost resta-
bilit adevărul istoric și unele date despre 
viața de odinioară a satului Băhrinești. 
La inițiativa lui Mihai Isopescu, în satul 
Băhrinești a avut loc construcția și des-
chiderea primei școli românești din locali-
tate (20 septembrie 1884).

Subsemnatul și profesorul școlar, Mi-
hai Acatrini,  au realizat unele studii la Ar-

hiva de stat din regiunea Cernăuți, aflând 
mai multe date din istoria neamului româ-
nesc din Bucovina. A fost stabilit faptul că 
crucea din curtea bisericii vechi aparține 
părintelui paroh Ioan Gramatovici, care 
s-a aflat într-o vizită la Băhrinești, la gine-
rele acestuia – preotul Ștefan Cepișca. El 
a murit la Băhrinești, fiind înmormântat în 
curtea bisericii. 

Mihai  Isopescu (1830 
-1905) – vornicul (primarul) satului Băhri-
nești între anii 1882-1885 și 1904-1905. La 
inițiativa lui Mihai Isopescu în satul Băhri-
nești a avut loc construcția și deschide-
rea primei școli românești din localitate 
(20 septembrie 1884). În același timp, 
datorită vornicului Isopescu în anul 1883 
la Băhrinești a fost adusă și reamenaja-
tă o biserică de lemn din localitatea Vi-
covu de Jos. Ctitorul bisericii respective 
(1777) a fost Mitropolitul Bucovinei, Do-
softei Herescu (1710-1789). Mă mân-
dresc că sunt stră-strănepotul lui Is-
opescu Mihai. Îşi doarme  somnul de 
veci în cimitirul din satul Băhrinești, alături 
de înaintașii renumitei familii Mandice-
vschi. 

În curtea bisericii vechi din satul Băhri-
nești era o cruce fără inscripție. Mulți ani 
de cercetări prin arhive, multe documen-
te studiate și astăzi putem afirma, că mor-
mântul este a parohului Ioan Gramatovici.

Ioan Gramatovici s-a născut în 
1837-1909. Studiile secundare le-a ob-
ținut la Gimnaziul Superior de Stat din 

Cernăuți. În anii de studii s-a numă-
rat printre cei mai activi cititori și dona-
tori ai Bibliotecii Gimnaziștilor Români din 
Cernăuți. 

În perioada  1858-1863 a studi-
at la Institutul Teologic din Cernăuți, 
iar în anul 1863 a fost hirotonit preot. 
Paroh la Negostina (1876-1897), dis-
trictul Siret. A fost membru al Societă-
ții pentru Cultură și Literatură Româ-
nă în Bucovina din primii ei ani de 
activitate. Din documente aflăm că în 
1876, Negostina avea 1.215 enoriași, 
biserica se afla sub patronatul lui Do-
minic Kapri, paroh fiind Ioan Gramato-
vici. Apoi a fost  paroh la Frătăuţii Noi 
(1897-1909). Din istoria satului Frătă-
uţii Noi aflăm, că „...preotul Ioan Gra-
matovici este de origine rusă, dar de o 
blândețe proverbială. A fost paroh timp 
de 13 ani (1897-1909). Meritul aces-
tuia este de a începe zidirea biseri-
cii celei noi, pe care a avut bucuria să 
o v adă terminată, dar nu şi să slu-
jească în ea. Fiind bolnav a fost ne-
voit să se retragă, la preotul paroh  
Ştefan Cepişca din Băhrineşti, unde 
a murit la 2 ianuarie 1909, tot acolo fi-
ind înmormântat". 

În alt document aflăm că era om re-
tras, petrecea viața singur, căci preotea-
sa lui era bolnavă de reumatism şi pe-
trecea mai mult timp la ginerele său care 
o căuta, iar el își petrecea zilele ca un 
pustnic, neavând familie acasă decât un 
fiu Nicolae, funcționar la vamă. La sfâr-
șitul vieții sale, simțindu-se istovit de 
puteri, s-a dus la ginerele său, Şte-
fan Cepişca în Băhrineşti, unde a 
murit la 2 ianuarie 1909, unde e și în-
mormântat. Acestui paroh i-a fost hără-
zit norocul să pornească zidirea biseri-
cii noi, pe care a ajuns să o vadă gata, 
n-a ajuns însă zilele să o vadă sfinți-
tă şi să facă măcar odată serviciu în ea.

Vladimir ACATRINI 

În cimitirul din satul Băhrinești, raionul Hlibo-
ca, în curtea bisericii vechi, au fost recent 

instalate două inscripții noi pe crucile de mor-
mânt ale vornicului satului, Mihai Isopescu 
(1830-1905), și preotului de Frătăuții Noi, Ioan 
Gramatovici (1837 -1909). De asemenea, a fost 
renovată crucea de mormânt a vornicului satu-
lui, Mihai Isopescu.

Un vrednic fiu al satului

Vasile Plăvan s-a născut în familia 
unor țărani înstăriți din această parte a 
Bucovinei. După absolvirea școlii primare 
din satul natal, a urmat cursul secundar la 
Liceul nr. 3 din orașul Cernăuți. Bacalau-
reatul l-a susținut în anul 1910.

O vreme a fost slujbaș la Căile ferate 
române. A devenit elev al Şcolii militare 
de infanterie din Botoșani. A participat la 
primul război mondial.

În anul 1921 renunță la 
slujba de la căile ferate și 
intră în gazetărie. În 1922 
susține un examen judiciar, 
student fiind, iar în 1923 și-a 
luat licența în Drept ca ab-
solvent al facultății de profil 
din  cadrul Universității din 
Cernăuți.

În anul 1934, alături de 
voluntari, intelectuali și țărani 
bucovineni a fost prezent la 
Mănăstirea Putna, la come-
morarea a 430 de ani de la 
moartea Marelui voievod al 
neamului Ștefan cel Mare.

S-a stins din viață la 23 
ianuarie 1939, fiind înmor-
mântat în orașul Cernăuți.

Vasile Plăvan a lucrat 13 
ani ca gazetar și redactor-șef 
la ziarul „Glasul Bucovinei” și 
„Voluntarul bucovinean”.

Începând cu anul 1928, 
a devenit membru al Birou-
lui avocaților din Bucovina. 
A mai fost avocat la Casa de 
asigurări sociale Cernăuți și 

profesor de legislație la cursul profesional 
pentru ucenici.

Principala sa operă este „Boabe de 
lacrimi”, carte ce cuprinde diferite articole: 
pagini autobiografice, amintiri ale vieții sa-
tului românesc din Bucovina, amintiri din 
vremea bejeniei din primul război mondial. 
Pentru prima oară aceste articole au fost 
publicate în ziarul „Glasul Bucovinei”, iar 
în anul 1936, au fost tipărite la Cernăuți 

la Tiparul „Glasul Bucovinei”. În 2007 la 
Editura „Carpatia Press” (România) a fost 
reeditat acest volum, datorită unei alte 
vrednice cupcence, aflată cu domiciliul la 
Timișoara, poeta creștină Mariana Gurza.

Pentru merite deosebite, avocatul și 
gazetarul Vasile Plăvan s-a învrednicit de 
câteva decorații: Medalia Ferdinand I cu 
spadă, Coroana României, Crucea Co-
memorativă de război.

Anume datorită eforturilor depuse de 
neostenita doamnă Mariana Gurza, viața 
și opera acestui vrednic cupcean a ajuns 
să fie cunoscută atât la baștină, cât și în 
întreg spațiul românesc. Doamna Ma-
riana a avut grijă ca cele scrise despre 
acest fiu al baștinei să ajungă la Cupca, 
dar și cartea reeditată a lui Vasile Plăvan 
„Boabe de lacrimi”. Mai mult decât atât, 
inimoasa doamnă a publicat și o carte 
despre acest vrednic cupcean, întitulată 
„Vasile Plăvan un Slavici al Bucovinei”, 
care de asemenea ocupă un loc de cinste 
în bibliotecile noastre.

Anul acesta se împlinesc 130 de ani 
de la nașterea sa și 80 de ani de la trece-
rea lui în eternitate.

Un alt fiu al baștinei, unul dintre auto-
rii principali ai Monografiei satului Cupca, 
doctorul în silvicultură, regretatul Petru 
Ciobanu, de asemenea l-a inclus la capi-
tolul „Fiii satului”. 

Asemenea personalități, care prin 
faptele și scrierile lor au dus faima baști-
nei până departe de hotarele ei, merită să 
fie cunoscuți și apreciați de toți. 

În incinta Muzeului istoric al satului 
Cupca se află materiale, cartea despre el și 
cartea lui Vasile Plăvan „Boabe de lacrimi”, 
cupceanul ce a lăsat o urmă neștearsă în 
istoria satului său de baștină și nu numai.

Eleonora SCHIPOR, 
profesoară, directoare 

pe principii obștești 
a Muzeului istoric 

al satului Cupca

În anul când ne părăsea Marele Eminescu, la 
Cupca, veche vatră de români, aflată atunci 

sub stăpânirea Austro-Ungariei, se năștea la 
24 noiembrie 1889, Vasile Plăvan, cel care 
avea să aducă mai târziu faima baștinei. 
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La 6 decembrie  se vor împlini 13 ani de la 
trecerea în lumea celor drepţi a celui care a fost 
un frate scump, soţ şi tată atent, bunel grijuliu, 
profesor şcolar, poet popular cu har de la Dum-
nezeu şi un prieten devotat al tuturor, 

Ștefan CIOCOBOC 
al lui Petru din s. Tereblecea, raionul Hliboca,  originar din 
Horbova Herţei. 

Treisprezece ani s-au dus, 
De când ne-am despărţit, 
Nici veşti din ceea lume nu-s, 
Căci totul s-a sfârşit. 
La tine toţi ne-om duce, 
Când ceasul  va sosi, 
Vom fi cu sfânta cruce 
Şi-n veci ne-om odihni. 
Aprind candela pomenirii soția Eugenia, fiul 

Ionel împreună cu familia, toți acei care l-au 
cunoscut și nu-l uită nicicând.  

Felicitări!

Cu o deosebită bucurie și 
din tot sufletul doresc să-l feli-
cit pe tatăl meu, 

Alic 
ANDRONACHI 

din satul Tărăsăuți, raionul Noua 
Suliță, care anul acesta, la data de 
1 decembrie îşi va marca frumo-
sul jubileu de 55 de ani. Părinții 
sunt cei care ne deschid dru-
mul în această viață, ne învață 
a vorbi, a face primii paşi, fapt pen-

tru care toată familia noastră îi dorește multă sănătate, 
bucurie și tot ce este bun.

Tăticului
 De la naștere m-ai ocrotit
 Și mereu Tu m-ai iubit,
 Educație bună Tu mi-ai dat,
 Și mereu m-ai ajutat.
 
 Anume Tu, tăticul meu,
 Când eram bolnav ai plâns,
 Tu și mama mea
 Durerile mi le-ați alinat şi stins.
 
 Toți suntem în viața aceasta bucuroși,
 Avem toți o credință, o mamă, un neam,
 Și nu depinde cine ești pe pământ,
 Ori ești călugăr, ori mirean.
 

 Eu sunt fericit în viață,
 Am un tată, pe care îl iubesc
 Am o mamă, o soră, am de toate,
 Eu tuturor le mulțumesc.
 
 Cel mai bun cadou pentru tata,
 E să fiu eu sănătos,
 Să fac carte, să mă descurc în viață,
 Să-i aduc Domnului prinos.
 
 Deci, în ziua aceasta tată,
 Pe Dumnezeu noi îl rugăm,
 Să ne dea Domnul putere,
 Ca mereu să te-ajutăm.
 
 Să-ți dea Domnul sănătate,
 Să-ți dea Domnul bucurii,
 De necazuri să n-ai parte,
 Mereu în viață să ne fii.
 
 Mereu să fii fericit,
 De toți ce te înconjoară,
 De copii și de nepoți,
 Dar și de iubita mamă.
 
 Sănătatea să răsară-n calea Ta,
 Iar în ziua aceasta importantă,
 Eu pretind a-ți dori,
 La Mulți Ani din partea mea.

Cu iubire filială,  
Igor Andronachi, protoiereu

BERBECUL. Jupiter poposește în casa 
carierei din horoscopul tău general, ceea ce 
semnifică faptul că se deschide o perioadă 
propice pentru a pune în aplicare cunoștințele 
și experiența. Caută așadar să te folosești de 
toate oportunitățile care apar pentru a-ți face 

cunoscute abilitățile și realizările. De joi până sâmbătă, 
Luna se mișcă prin semnul nașterii tale, potențându-ți 
șarmul și carisma de care nu duci lipsă de la natură. 

TAURUL.  O săptămână când va trebui 
să te concentrezi mai mult pe perfecționarea 
pregătirii tale, dar și pe participarea la schim-
buri de experiență sau dezvoltarea de relații 
cu profesioniști din străinătate, de la care poți 
avea mult de învățat pe viitor. În prima parte a 

acestei săptămâni, ai putea face cunoștință cu persoane 
noi, care îți împărtășesc idealurile și viziunile.  Nu te en-
tuziasma și încearcă să fii atent la comportamentul lor.

GEMENII.  Jupiter pătrunde în casa ba-
nilor și a bunurilor de care dispui împreună cu 
partenerul de afaceri. Acest lucru simbolizea-
ză faptul că se deschide o perioadă în care 
vor apărea multe oportunități de suplimentare 
a resurselor comune și de valorificare a eco-

nomiilor. Același astru manifestă o influență puternică și 
în plan sentimental, consolidând relația de cuplu. 

RACUL.  Jupiter trece luni din casa mun-
cii în cea a parteneriatelor, semn că realizările 
profesionale ale următorului an și jumătate 
sunt mai substanțiale. Adună  forțele unor per-
soane cu care conlucrezi eficient. Jupiter se 
face simțit și în plan sentimental, acolo unde 

relațiile evoluează vizibil, devenind stabile. Cei care nu 
sunt în cuplu ar putea să formeze o relație cu o persoană 
care are un statut social mai ridicat.

LEUL.  Același astru își face simțită influ-
ența în sectorul muncii, unde este de așteptat 
ca nivelul activităţii tale să crească destul de 
mult. În felul acesta și realizările tale pe acest 
plan se înmulțesc. Caută așadar să faci din 

carieră o prioritate pe viitor.  Evenimentele care se deru-
lează în plan sentimental în prima parte a săptămânii ar 
putea fi destul de emoţionante. Împreună cu partenerul o 
să  reglați unele chestiuni nu prea plăcute.

FECIOARA.  Relațiile de muncă ar trebui 
să constituie o prioritate pentru tine în această 
săptămână. Concentrează-te așadar pe armo-
nizarea diferențelor de viziune care există între 
tine și partenerii de afaceri. Încercați să găsiți cea 
mai bună modalitate de a profita de oportunitățile 

financiare care se vehiculează acum. Jupiter intră în casa 
iubirii, semn că nativii singuri îşi pot  întemeia o familie. 

BALANȚA. În prima jumătate a acestei 
săptămâni, dispui de suficientă creativitate.  
Jupiter favorizează chestiunile de ordin imo-
biliar, indiferent dacă privesc vânzările, cum-
părările sau închirierile de spații sau terenuri. 
Același astru se manifestă însă plenar în casa 

familiei, semn că, în următoarea perioadă de un an și 
jumătate, se pot produce mari schimbări în acest sector. 

SCORPIONUL.  Jupiter intră în aceas-
tă luni în casa comunicării din horoscopul tău 
general. Ai putea ajunge în postura de a ne-
gocia și de a semna contracte foarte impor-
tante, care reprezintă bazele unor colaborări 
de mare perspectivă. Deschide-te așadar la 

astfel de oportunități. Se îmbunătățesc treptat relațiile cu 
rudele apropiate. Cei dragi fac eforturi pentru a respecta 
acele principii, pe care ei nu le înțeleg.

SĂGETĂTORUL. Astrul ajunge în aceas-
tă zi de luni în casa banilor din horoscopul tău 
general, indiciu cum că nu vei duce lipsă, în 
următoarea perioadă de un an și jumătate, de 
oportunități de rotunjire a veniturilor. Așadar, 
pare să te ocupe aspectul financiar destul de 

mult în lunile care urmează. De joi până sâmbătă, Luna 
tranzitează casa iubirii, ceea ce înseamnă că ar trebui să 
îți faci unele planuri mai speciale pentru cei dragi. 

CAPRICORNUL.  Jupiter poposește 
lunea aceasta în semnul nașterii tale, semn 
că nu vei duce lipsă de energie, obţinând mai 
mult succes în plan profesional, acolo unde 
trebuie să te promovezi. Tot Jupiter este și 
cel care îți potențează șarmul și carisma în 

această perioadă, ajutându-te să menții interesul viu în re-
lația de cuplu, să faci față provocărilor posibile. Te bucuri 
deci de efectul său pozitiv și pe acest plan.

VĂRSĂTORUL.  Marți și miercuri, Luna 
tranzitează prin casa banilor și a bunurilor, sco-
țând la iveală șanse de câștig. Oricare ar fi situ-
ația, cert este că situația ta materială se îmbună-
tățește vizibil, ritm pe care îl poți cultiva și în zilele 
imediat următoare.  Familia ar trebui să figureze 

în topul ierarhiei priorităților tale din această săptămână. Asi-
gură-te că petreci suficient timp împreună cu familia. 

PEȘTII.  Jupiter ajunge în această luni 
în casa planurilor de viitor și a proiectelor de 
grup. Sunt de așteptat progrese vizibile pe 
acest plan în următoarea perioadă.  Jupiter se 
manifestă plenar în casa vieții sociale, adu-

când în viața ta oameni care îți pot deveni sprijin, dar și 
prieteni pe o perioadă lungă de timp. 

HOROSCOP
2-8.12.2019

La  30 noiembrie își va săr-
bători ziua de naștere domnul 

Nicolae 
BODNARIUC,

directorul Școlii medii din 
Oprișeni, raionul Hliboca. 
Domnul Nicolae este și di-
rectorul Muzeului de istorie 

a satului natal, iar împreună cu elevii partici-
pă la interesante expediții arheologice, prin 
aceasta dându-le lecții de iubire față de istoria 
meleagului natal. 

Cu prilejul zilei de naștere, colectivul peda-
gogic al școlii, elevii, părinții acestora și toți cei 
care îl cunosc şi-l stimează din raion și regiune 
îi urează multă sănătate, bunăstare și succe-
se în activitatea sa întru prosperarea neamu-
lui nostru românesc, adunat grămăjoară pe 
această „gură de rai”. 

   La mulți ani și toți fericiți! 

ÎN ATENȚIA 
CITITORILOR!

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

Colectivul redacției
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O tânără din  
Briceni își face 

loc în lumea  
muzicală din  

spațiul  
românesc 

O tânără din Republica Moldova își 
face loc în lumea muzicală din spațiul 
românesc. Interpreta Viorellya, pe nu-
mele real Viorelia Lesnic, a lansat re-
cent o piesă muzicală, care se întitu-
lează „Sunt bolnavă de iubire”. Melodia 
a fost lansată cu videoclip oficial. Ver-
surile și melodia îi aparțin interpretei, 
iar videoclipul propriu-zis  a fost produs 
de către Veaceslav Tatar Slayk. Regia a 
fost realizată de Cristina Isacov.

„Sunt bolnavă de iubire”  e un clip abstract, 
în care suferinţa cauzată de dragoste e arătată 
într-un mod mai straniu, 4 femei care și-au găsit 
liniștea sufletească într-un spital în care eroina 
clipului nu e decât o fantomă care nu știe cine-i 
ea, cine sunt oamenii din jur și ce căuta ea aici. E 
clar un lucru că durerea pentru fiecare e diferită. 
Cineva își găsește liniște în mâncare, cineva se 
închide în sine ca într-o închisoare, altcineva își 
ascunde fața și se îmbracă mai diferit şi acea că-
lugăriță care are o dragoste tainică față de lucru-
rile pământeşti, deși unica dragoste a ei trebuia 
să fie credința. Viorellya e fantoma, fantoma care 
a reușit să se transforme din prizonieră a propriei 
dureri în cea care se eliberează de tot şi parcurge 
acest coridor roșu și se transformă în cea care 
tratează suferinţa ca o etapă care trebuie trecută.

De menționat că Viorelia Lesnic, are 18 ani și 
este originară din localitatea Grimăncăuți, raionul 
Briceni, o așezare rurală care se învecinează cu 
regiunea Cernăuți. La vârsta de 11 ani Viorica a 
mers la o școală de muzică din orașul natal, unde 
a studiat canto și pianul. Prima melodie pe care 
Viorellya a prezentat-o publicului se întitulează  
„Dezvăluie-mi Universul”, urmat cu un succes 
de peste 50 de materiale jurnalistice în presa din 
Republica Moldova, România, Lituania, Statele 
Unite, Ucraina, colaborări cu companii ca Oran-
ge, Smart System.


