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Guvernatorul 
Fişciuk, sărac ca 
şoarecele bisericii

S t a r e a  socială a demnitarilor 
ucraineni este foarte diferită: unii nu au 
locuinţe, alţii sunt proprietari de imobile 
şi de firme sau de maşini luxoase. Dar 
sunt şi din aceia care de abia 
supravieţuiesc de la un salariu la altul. în 
declaraţia de avere depusă pe anul 2016, 
guvernatorul regiunii Cernăuţi, Oleksandr 
Fişciuk, a indicat un venit anual din 
salariu în valoare de 220 mii de grivne.

Veniturile soţiei guvernatorului sunt mai 
modeste -  71 mii de grivne. Acestea provin 
din alocaţia de şomaj şi pensie. De 
asemenea, O. Fişciuk a declarat un cadou 
primit anul trecut în valoare de 1.285 de 
grivne şi un ajutor material de 500 grivne. 
Singurele averi ale guvernatorului sunt o casă 
cu o suprafaţă de 360 m. p., un garaj. în 
schimb, soţia lui este mai avută şi deţine o 
casă cu o suprafaţă de 172 m. p. şi a unui 
apartament de 92 m. p. la Cernăuţi, un 
apartament la Ternopil şi o casă în raionul 
Zalişciki. De asemenea, familia Fişciuk deţine 
câteva loturi de pământ la Cernăuţi, Zalişciki 
şi Lopuşna. La fel, guvernatorul Fişciuk este 
proprietarul unui autoturism "Opel Kombo”, 
fabricat în anul 2008.

Nu e păcăleala! De la 1 aprilie se scumpeşte transportul public la Cernăuţi
Preţul călătoriilor cu trolei

buzul se va majora începând cu 
1 aprilie. Costul unui bilet va fi 
de 2 grivne. Decizia respectivă 
a fost adoptată de către comite
tul executiv al Consiliului local. 
Pensionarii şi alte categorii de 
cetăţeni care beneficiază de 
înlesniri vor putea călători în 
continuare în mod gratuit. 
„Când vorbim de tarife, eco
nomie, onestitate şi corectitudi
ne, aritmetica e simplă. Există o 
întreprindere comunală, numită 
Direcţia de troleibuze şi care 
aparţine întregii comunităţi. Ani 
la rând întreprinderea nu a 
beneficiat de echipament tehnic 
nou. Acestea au fost realităţile 
economice. Toate fondurile din 
regiune ajungeau în buzunarul 
statului şi ulterior primeam

copeici. Oraşul nu dispunea de 
fonduri pentru procurarea de 
noi troleibuze şi întreprinderea 
pierdea poziţiile pe piaţa trans
portului. Actualmente avem

doar o treime din troleibuzele 
necesare, dar care sunt vechi şi 
uzate. în plus, acest mijloc de 
transport îndeplineşte şi o 
funcţie socială transportând

categoriile privilegiate, studenţi 
şi elevi. Potrivit estimărilor, 
preţul de 2 grivne va compensa 
Direcţiei de troleibuze 18,2 mili
oane de grivne, dintre care 7 
milioane pentru călătoriile 
cetăţenilor care beneficiază de 
înlesniri”, a explicat primarul 
oraşului Cernăuţi, Oleksii 
Kaspruk. Concomitent va fi 
majorat şi preţul călătoriilor cu 
rutiera, care va oscila între 3-4 
grivne. Dacă transportatorii vor 
îndeplini condiţiile contractului, 
inclusiv păstrarea curăţeniei în 
salon şi respectarea graficului 
deplasărilor, preţul unei călătorii 
va fi de 4 grivne. în cazul trans
portatorilor iresponsabili, preţul 
unei călătorii va rămâne 3 griv
ne, a mai adăugat primarul O. 
Kaspruk.

lovitură pentru profesori!
Meditaţiile elevilor In şcoli vor fi interzise
Cadrele didactice  

nu vor mai avea 
voie să  facă meditaţii în7

şco li cu propriii elevi 
contra unor avantaje 
materiale. Ideea 
aparţine Ministerului 
învăţământului în7

vederea eliminării 
corupţiei din acest s is 
tem.

E vorba de cazurile când 
profesorii în mod deliberat 
nu oferă informaţii elevilor în 
timpul orelor, încurajând ast
fel practicarea meditaţiilor 
plătite suplimentar. în vede
rea prevenirii cazurilor de

abuz în şcoli, Ministerul învă
ţământului va demara o serie 
de acţiuni menite să îmbu
nătăţească statutul social al 
profesorilor. în primul rând e 
vorba de creşteri salariale. Cu 
toate acestea chiar şi după 
aceste majorări, salariile pro
fesorilor ucraineni sunt cele 
mai mici din lume. Un cadru 
didactic obişnuit are un sala
riu mediu lunar de până la 4 
mii de grivne, iar cei cu cate
gorie superioară primesc în 
ju r de 6-7 mii de grivne. 
Salariul mediu al profesorilor 
din Polonia e de 12,5 mii griv
ne, în Cehia -  23 mii, în
Franţa -  69 mii grivne.

Ucraina suferă din cauza lipsei de apă potabilă
.#v

In ultimii ani, în 
Ucraina se 

înregistrează o 
scădere a nivelului 
apei din râuri şi 
lacuri. De asemenea 
şi calitatea apei s-a 
deteriorat. Anunţul a 
fost făcut de către 
ministrul Ecologiei şi 
Resurselor Naturale, 
Stepan Semerak.

în consecinţă, în viitorul ap
ropiat Ucraina va avea de suferit 
din cauza lipsei apei potabile. 
Potrivit ministrului, situaţia crea
tă este cauzată în primul rând de 
defrişările masive de pădure şi 
iresponsabilitatea întreprinderi
lor industriale, care poluează 
mediul înconjurător. Până în 
prezent nici o întreprindere nu a 
fost pedepsită din această cau
ză. Acest lucru se datorează

legislaţiei autohtone imperfecte, 
care prevede doar răspundere 
administrativă pentru neglijarea 
mediului.

Proiectul de lege nr. 5567 străină a fost respins de către 
care prevedea legalizarea maşi- Comitetul în chestiunile fiscale 
nilor cu numere de înmatriculare şi vamale al Radei Supreme.

Legea presupunea posibilitatea 
exploatării legale pe teritoriul 
Ucrainei a mijloacelor de trans
port străine fără aplicarea taxe
lor vamale. Membrii comitetului 
au indicat faptul că numărul 
mare al autoturismelor străine 
au fost introduce în Ucraina prin 
încălcarea legislaţiei fiscale 
autohtone. Parlamentarii au că
zut de acord că proiectul de lege 
propus spre examinare nu ţine 
cont de interesele naţionale şi 
va spori considerabil veniturile 
firmelor intermediare din străină
tate implicate în introducerea 
maşinilor străine în Ucraina. în 
plus, sunt lezate interesele cetă
ţenilor care au achitat taxele 
vamale în timpul procurării 
maşinilor cu numere de înmatri
culare străine.

Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN
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Mare conspiraţie! 8 ruşi importanţi au murit în mod suspect
Cel mai recent incident în care a fost împuşcat un 

politician rus, în faţa unui hotel din Kiev, ridică la 8 
numărul ruşilor cunoscuţi, care au murit în ultimele cinci 
luni, de la alegerile prezidenţiale din SUA, până acum, 
remarcă CNN. Printre decesele recente, se numără cinci 
diplomaţi ruşi. Unele dintre decese par a fi din cauze 
naturale, iar autorităţile au exclus vreun scenariu morbid, 
în  unele cazuri, totuşi, rămân semne de întrebare. Asta 
fie pentru că faptele s-au schimbat între timp, detaliile 
sunt greu de găsit, fie pentru că decesele sunt încă 
anchetate.

Teoreticienii conspiraţiei au 
speculat că moartea acelor per
soane ar avea de-a face, într-un 
fel sau altul, cu interferenţa Ru
siei în alegerile din SUA. Nu exis

tă nicio dovadă, însă, pentru o 
astfel de legătură.

Politicianul rus, Denis Voro- 
nenkov, 45 de ani, a fost împuş
cat mortal în faţa unui hotel din

Kiev. El şi soţia sa au fost parla
mentari în Duma de Stat, apoi 
critici ai regimului de la Kremlin şi 
au părăsit ţara, refugiindu-se în

Ucraina, în octombrie 2016. Vo- 
ronenkov a depus mărturie într- 
un proces de trădare împotriva 
fostului preşedinte ucrainean

Viktor lanukovyci. Preşedintele 
Petro Poroşenko a catalogat uci
derea lui Voronenkov drept „un 
act terorist al statului rus”. Auto
rităţile ruseşti neagă, însă, 
acuzaţiile. Asasinul lui Voronen
kov, Pavel Parşov, a trecut în 
secret graniţa Ucrainei în Bie- 
larus în 2015 şi şi-a continuat 
drumul spre Rusia, unde a fost 
antrenat în sabotaj şi însărcinat 
să se infiltreze în armata ucrai
neană, a explicat consilierul 
m inistrului de Interne, Anton 
Geraşcenko, într-o postare pe 
Facebook. Parşov a slujit apoi în 
Garda Naţională a Ucrainei timp 
de un an şi avea doar 28 de ani.

Igor BURKUT:
Se încearcă destabilizarea 
situaţie i în  reg iun ile 
T ranscarpatic Odesa ş i Cernăuţi

Reputatul analist politic din 
Cernăuţi, Igor Burkut, a comentat la 
solicitarea Agenţiei inform aţionale  
ACC, scandalul legat de agresarea 
fizică şi verbală a politologului Oleg 
Havici.

"Dacă Havici a încălcat legile Ucrainei 
el trebuie să răspundă pentru aceasta. în 
cazul dacă nu a încălcat legea, cu ce 
drept i-au fost puse cătuşe? Ceea ce s-a 
întâmplat este un lucru inadmisibil într-o 
ţară unde sistemul judiciar funcţionează în 
mod normal.

Acest sistem în Ucraina nu funcţio
nează. Activiştii care cred că Havici este 
un separatist urmau să apeleze la instanţa 
judiciară. Când instituţiile statului nu func

ţionează, atunci activiştii încep să 
acţioneze”. Igor Burkut îl cunoaşte pe Ha
vici încă din perioada studenţiei şi monito
rizează de mai mult timp ideile acestuia cu 
privire la divizarea Ucrainei în Est şi Vest. 
"Avem un articol al legii care pedepseşte 
separatismul. Nu e de competenţa 
noastră, a activiştilor sau politologilor, de a 
da sentinţe în locul instanţelor de judeca
tă. Havici a propagat aceste idei ani la 
rând. Oricine poate găsi pe Internet artico
le semnate de el în ucraineană sau rusă şi 
să facă anumite concluzii. El organiza 
mese-rotunde, iar la una din ele am par
ticipat şi eu. Mi-am exprimat propria viziu
ne, dar pe viitor nu am mai acceptat in
vitaţiile. Sunt nişte idei pro-Kremlin dar

care pot funcţiona şi în cazul şovinismului 
polonez, ungar şi român. Aceste idei sunt 
susţinute de anumite forţe politice din sta
tele învecinate cu Ucraina... Se încearcă o 
destabilizare a situaţiei în regiunile Tran-

scarpatia, Odesa şi Cernăuţi şi, cel mai 
probabil, în spatele evenimentelor există 
un singur scenarist şi regizor”, men
ţionează Igor Burkut.

lai la un muzeu din Berlin

O m onedă de 100 kilogram e, care valorează 
4,5 m ilioane de dolari, a fost furată

Jaf de proporţii la un 
muzeu din Berlin. Hoţii 
au reuşit să fure o mone
dă de aur care cântăreş
te nu mai puţin de 100 
de kilograme şi are o 
valoare de 4,5 milioane 
de dolari, relatează Sky 
News. Moneda uriaşă, 
numită “Big Maple L ea f 
şi care se afla în muzeul 
Bode din capitala Ger

maniei, măsoară 53 cen
timetri şi este considera
tă cea mai mare monedă 
din lume. Hoţii au reuşit 
să intre în muzeu, după 
ce au fo losit o scară 
pentru a pătrunde printr- 
o fereastră. Ei au ajuns 
chiar în sala în care se 
afla moneda.

Moneda valorează 
aproximativ un milion de

dolari, însă valoarea ei 
în aur se ridică la apro
ximativ 4,5 milioane de 
dolari şi este înscrisă în 
Cartea Recordurilor, da
torită purităţii aurului fo
losit pentru realizarea ei. 
Pe o parte a monedei se 
află un portret al Reginei 
Elisabeta a Il-a, iar pe 
cealaltă -  o frunză de 
arţar.

Igor Dodon cere reintroducerea 
limbii ruse obligatorie în şcolile

din Republica Moldova
Preşedintele Igor Dodon a decla

rat că ar fi necesar ca limba rusă 
să redevină disciplină obligatorie în 
şcolile din Republica Moldova, statut 
pe care l-a avut până în anul 2014.

„Cred că este necesar să ne reîntoar
cem la studierea obligatorie a limbii ruse în 
şcoli. A  fost pur şi simplu transformată într- 
o activitate extra curriculară în urmă cu trei 
an i”, a declarat Dodon pentru postul

Rossiya 24 TV. Preşedintele a mai adăugat 
că peste 90% din cetăţenii Republicii Mol
dova utilizează limba rusă. Potrivit Wiki- 
pedia, pe lângă limbile română şi rusă, Igor 
Dodon vorbeşte fluent limba franceză şi are 
cunoştinţe de engleză şi germană. Soţia 
preşedintelui Republicii Moldova, Galina 
Dodon declară că vorbeşte nativ limba 
moldovenească!, posedă de asemenea 
engleza şi rusa.
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Cu alte cuvinte, „bunăstarea” 
oamenilor a dereglat orarul 
circulaţiei autobuzelor pe cele 
câteva itinerare, dar mai ales pe 
două principale -  Cernăuţi-Noua 
Suliţă şi Noua Suliţă-Mămăliga. Ca 
să parcurgi distanţa de 70 kilometri 
de la Cernăuţi la Mămăliga, dacă 
ai întârziat la autobuzul care circu
lă direct pe acest itinerar, trebuie 
să pierzi cel puţin trei ore. Trebuie 
să ajungi cu un autobuz la Noua 
Suliţă şi de acolo cu altul -  la 
Mămăliga. Şi în cazul dat orarul îl 
„determină” şoferii de autobuz. 
Fireşte, ei sunt cointeresaţi ca el să 
fie plin de pasageri, să nu fie nici 
un loc liber şi se reţin la autogara 
din Cernăuţi până nu urcă în auto
buz ultimul pasager. Uneori 
pasagerii, care au urcat primii, 
aşteaptă cel puţin 30-40 de minute 
ca să fie plin salonul şi abia atunci 
şoferul se aşează la volan. Prin

urmare, distanţa de 40 kilometri de 
la Cernăuţi la Noua Suliţă este 
parcursă într-o oră şi jumătate.

Şoferii care deservesc itine
rarul Noua Suliţă-Mămăliga, de 
asemenea, „corectează” orarul de 
la o ocazie la alta. De-a lungul 
acestui itinerar se află cele mai 
mari şi bogate sate din raion, unde 
majoritatea gospodarilor au 
automobile proprii, şi nu prea sunt 
pasageri pentru un trafic deplin. Şi 
iată că se aplică aceeaşi chi
nuitoare practică şi pentru şofer, şi 
pentru pasageri -  autobuzul îşi 
aşteaptă pasagerii şi această 
aşteptare durează până la o oră. 
Dar aici se respectă cu stricteţe o 
lege „nescrisă”: au dreptul să se 
aşeze pe scaune pasagerii care 
pleacă până la Mămăliga şi satele 
din apropiere şi doar atunci când 
toate locurile sunt ocupate urcă 
pasagerii din Marşinţi şi Tărăsăuţi,

Când autobuzele  îşi 
aşteaptă pasagerii...
S-ar părea că în raionul Noua Suliţă nu ar trebui să  existe problem a traficului de 

pasageri, doar pe teritoriul lui trece drumul european cu câteva ramificaţii. Dar 
ea a apărut din cauza creşterii numărului autom obilelor proprii ş i reducerea evidentă 
a numărului persoanelor, care se  fo lo sesc  de transportul public.

care stau în picioare, căci peste 5- 
10 minute trebuie să coboare.

O altă cauză că autobuzele 
sunt „nevoite” să-şi aştepte 
pasagerii este şi criza din ţară. 
însuşi şoferii de autobuz mi-au 
spus că oamenii nu prea au bani 
ca să plece la „târg” când la Noua 
Suliţă, când la Cernăuţi, cu atât 
mai mult că în sate reţeaua comer
cială este pusă bine la punct. Sunt 
nevoiţi să accepte aceste călătorii 
scurte şi cu aşteptări lungi cei care 
trebuie să plece la raion sau 
regiune pentru a-şi rezolva diferite 
probleme.

lată, recent, o forţă politică, 
neagreată în raionul Noua Suliţă, 
s-a apucat de „revizuirea” orarului 
de circulaţie a transportului public 
pe itinerarul Cernăuţi-Noua Suliţă, 
Noua Suliţă-Cemăuţi, ameninţând 
cu blocarea ieşirii autobuzelor pe 
itinerar. O discuţie serioasă pe 
această temă a avut loc la 
Administraţia Raională de Stat, cu 
participarea primelor persoane din 
raion, reprezentanţilor întrep
rinderii „Nov-Trans-Avto” şi protes
tatarilor. A fost creat un grup de 
lucru în vederea soluţionării pro
blemei apărute. Acesta s-a adresat

deja către Administraţia Regională 
de Stat cu propunerea să fie făcu
te unele corective pe itinerarul 
Noua Suliţă-Cemăuţi. Este vorba 
ca autobuzele Noua Suliţă- 
Cemăuţi să treacă şi pe la Piaţa 
„Kalynivska”, taxa rămânând 
aceeaşi -  23 de grivne. Există şi 
alte propuneri: unele autobuze să 
circule de la Noua Suliţă la 
„Graviton”, căci distanţa e mai 
mică şi mai convenabilă, altele -  
până la „Kemping”. Urmează ca 
pasagerii să aleagă soluţia cea 
mai potrivită.

Foto A. ROMANŢOV

Satele pustii nu pot fi prospere
Comunitatea teritoria

lă unită Mămăliga a 
fost creată printre primele 
în regiunea Cernăuţi. în cei 
doi ani de activitate în 
noile condiţii prevăzute de 
reforma organelor autoad- 
ministrării locale au fost şi 
realizări, ş i nereuşite, pre
cum şi „lecţii amare”, cau
zate de încercarea de a 
transforma 3 şcoli medii 
(din Stălineşti, Nesvoia şi 
Bălcăuţi) în filiale ale Şcolii 
de bază din Mămăliga. 
Această istorie cu răsunet 
mare s-a încheiat cu deci
zia a două instanţe judicia
re nu în favoarea iniţiatori
lor „reformărilor”, ci a 
pedagogilor, elevilor şi 
părinţilor din cele trei sate 
vizate.

Nu cu mult după şedinţa 
Curţii de apel din Vinniţa, la care 
a fost confirmată decizia primei 
instanţe judiciare (Judecătoria 
raională Noua Suliţă) primarul 
Consiliului sătesc, dl Arcadie Şo- 
va, este invitat, în componenţa 
delegaţiei raionului Noua Suliţă, 
să participe la şedinţa Consiliului 
pentru dezvoltare regională, 
condusă de Preşedintele Ucrai
nei, Petro Poroşenko. L-am

întrebat pe domnul Arcadie Şova 
dacă, ascultând explicaţiile dem
nitarilor şi experţilor consideraţi, 
nu şi-a schimbat părerea despre 
perspectivele descentralizării.

-  Avantaje există. în situaţie 
avantajoasă se află comunităţile 
teritoriale unite. De aceea le-am 
şi propus satelor Costiceni şi 
Vancicăuţi să adere la comunita
tea noastră. Se face simţită pro

blema cadrelor, a încăperilor 
pentru serviciile respective, ne 
străduim, pe măsura posibilităţi
lor să le rezolvăm pe toate, lată, 
în luna aprilie va începe să func
ţioneze Secţia Fondului de pen
sii. Deci, pensionarii vor fi deser
viţi pe loc, fără să plece la Noua 
Suliţă. în fiecare sat din comuna 
noastră există am bulatoriu. 
Medicii dispun de licenţe respec

tive şi asistenţa medicală va fi 
bine organizată. După cum pre
vede reforma ocrotirii sănătăţii, 
în curând cetăţenii vor avea 
dreptul să-şi aleagă ei înşişi 
medicul de familie. La noi, în 
această privinţă probleme nu vor 
fi.

-  Domnule Arcadie Şova, la 
Kiev aţi avut posibilitate să staţi

de vorbă cu ministrul învăţămân
tului şi Ştiinţei al Ucrainei, Lilia 
Grinevici. V-aţi referit la proble
mele şcolilor din comună?

-A tâ t  eu, cât şi deputaţii din 
Consiliul sătesc, nu ne dezicem 
de ideea creării Şcolii de bază. 
Doamna ministru mi-a spus că în 
cazul dat decid părinţii: dacă 
aceştia doresc ca odraslele lor 
să înveţe în limba română, în 
română vor învăţa. Importantă 
este calitatea învăţăm ântului, 
căci pentru aceasta şi se fac 
reformele.

La instituţia de învăţământ 
din Mămăliga se creează condi
ţiile necesare pentru şcoala de 
bază: se fac reparaţii serioase, 
este asigurată baza materială. 
Am procurat şi deja circulă două 
autobuze şcolare. Dar aceasta 
nu înseamnă că lăsăm în voia 
sorţii celelalte şcoli din Nesvoia, 
Bălcăuţi, Stălineşti, Podvirna şi 
Draniţa.

Ne îngrijorează situaţia 
demografică. Suntem în prag de 
Prier şi în primele trei luni ale 
anului curent, la Stălineşti, Nes
voia şi Bălcăuţi nu s-a născut 
nici un copil. La Grădiniţa din 
Bălcăuţi, frecventată de puţinii 
copii, vom efectua reparaţiile 
cuvenite şi în acest scop vom 
aloca 1,5 m ilioane grivne. 
Acceptăm în mod conştient ase
menea cheltuieli cu speranţa că 
situaţia se va schimba spre bine.

Numai prin crearea locurilor 
de muncă va putea fi rezolvată şi 
problema şcolilor cu puţini elevi. 
Or, satele pustii nu pot fi prospe
re.

Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC
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Hoţi de 
maşini prinşi 
în  flagrant

în cadrul unor măsuri operati
ve, colaboratorii Secţiei de poliţie 
Sadagura l-au reţinut pe un cer- 
năuţean de 32 de ani. Ulterior s-a 
constatat că acesta numai ce fura
se unele lucruri dintr-un automobil.
Sarcina complicelui acestuia, un 
bărbat de 34 de ani, originar din 
centrul regional, era să stea la 
pândă. Oamenii legii au aflat mai 
târziu că cei doi numai ce jefuiseră un automo
bil, care era parcat în apropiere de Piaţa 
Kalynivska. A fost demarată o anchetă în baza

articolului 185 punct 2 (furt) al Codului Penal al 
Ucrainei. Principalul figurant a fost luat sub stra
jă până la elucidarea tuturor circumstanţelor.

Jefuitor de vile prins la Cernăuţi
Colaboratorii Secţiei de poliţie Sadagura au constatat că într-o scurtă perioadă de timp acesta a 

reuşit să „cureţe” vreo cinci case, preponderent vile din afara oraşului. Din casele în care intra hoţul 
scotea, în special, lucruri de uz, pe care apoi le realiza la preţuri mult mai reduse, din care cauză 
acestea erau realizate într-un timp-record. Suma totală, obţinută de pe urma lucrurilor realizate este 
de circa 14 mii grivne. Poliţiştii au demarat o serie de măsuri operative în rezultatul cărora l-au reţi
nut pe un bărbat de 32 de ani, locuitor al raionului Storojineţ. Poliţiştii au constatat că infractorul a 
mai fost tras nu o singură dată la răspundere penală pentru cazuri de furt. El a fost luat sub strajă, 
în prezent sunt verificate alte posibile cazuri de furt cu participarea lui pe teritoriul ţinutului.

Femeie asasinată 
cu cruzime la Cernăuţi
Persoane necunoscute i-au aplicat mai multe lovituri 

mortale de cuţit proprietarei unei firme private. Groaznicul 
asasinat a fost comis orientativ în jurul orei trei de noapte pe 
strada Matrosov din Cernăuţi. Poliţia a fost alertată de fiica 
victimei. Poliţiştii, sosiţi rapid la faţa locului, au constatat că 
asasinul a pătruns în casă prin geamul spart. Atacantul a 
încercat să-i fure unele lucruri, însă femeia a opus rezisten
ţă. Acesta i-a aplicat mai multe lovituri de cuţit. Ţipetele jert
fei l-au băgat în sperieţi şi criminalul a fugit. Femeia în vârstă 
de 52 de ani a fost spitalizată în stare gravă. însă, rănile pri
cinuite s-au dovedit a fi incompatibile cu viaţa. Victima a 
murit în mâinile medicilor în timp ce aceştia îi acordau ajutor. 
La moment poliţiştii întreprind măsurile necesare pentru 
identificarea şi reţinerea autorului teribilei crime.

Comerciant de droguri 
reţinut la frontieră
Pe data de 27 martie, la Punctul de 

trecere şi control „Porubne” a fost reţinut 
un cetăţean român în vârstă de 24 de 
ani, care încerca să intre pe teritoriul 
Ucrainei. în timpul întocmirii procedurilor 
vamale a funcţionat baza de date a 
INTERPOL-ului. Ulterior s-a constatat că 
respectivul cetăţean a fost dat în urmări
re penală din iniţiativa Bulgariei pentru 
circulaţia ilegală a drogurilor. Despre 
acest caz a fost informat biroul naţional 
al organizaţiei INTERPOL din oraşul 
Kiev. Bărbatul a fost predat reprezentan
ţilor poliţiei naţionale pentru adoptarea 
ulterioară a unei hotărâri cu caracter juri
dic.

Tragic accident rutier pe drumul de centură 
al oraşului Cernăuţi

Doi bărbaţi au murit, alte două persoane, între 
care un minor, au fost spitalizate. Tragicul 
de circulaţie s-a produs la 27 martie pe drumul 
centură a oraşului Cernăuţi. Deplasându-se 
pre satul Corovia înspre microraionul „Graviton”, 
un şofer în vârstă de 23 de ani a ieşit pe 
sens, unde a admis ciocnirea cu un „VAZ-2109”, 
condus de un locuitor al raionului Herţa în vârstă 
de 28 de ani. La momentul impactului, în automo
bilul VAZ se aflau încă doi pasageri, originari din 
localitatea Zelenyi Gai, raionul Noua Suliţă. în 
urma impactului deosebit de puternic, la locul 
accidentului au murit şoferul şi unul din pasagerii 
„Vaz”-ului. Şoferul celeilalte maşini şi cel de-al doilea pasager au fost spitalizaţi de urgenţă. A fost dema
rată o anchetă în legătură cu încălcarea regulilor de circulaţie rutieră. Poliţiştii clarifică circumstanţele tragi
cului accident.

•  Director de liceu acuzat 
de luare de mită

Săptămâna trecută, colaboratorii organelor de drept din 
centrul regional l-au reţinut pe conducătorul unui liceu din oraş 
după ce acesta primise zece mii de grivne de la un cetăţean 
pentru contribuţia la încheierea unui contract, care prevedea 
folosirea de către acesta a unei încăperi din aşezământul de 
învăţământ respectiv. A  fost demarată o anchetă penală. în pre
zent oamenii legii clarifică toate circumstanţele, care l-au deter
minat pe director să recurgă la un asemenea pas.

•  Minor împins spre suicid 
de „grupe ale morţii,,

Un bărbat s-a adresat Procuraturii regionale şi a declarat că 
nişte persoane necunoscute l-au împins spre suicid pe fiul său în 
vârstă de 13 ani.

în reclamaţia sa bărbatul a comunicat că, deja timp de o lună, pe 
telefonul mobil al fiului său sosesc SMS-uri cu caracter ameninţător cu 
cerinţa de a se sinucide. în afară de aceasta, din cele spuse de părinte, 
un bărbat necunoscut s-a apropiat de copil la şcoală şi l-a ameninţat cu 
răzbunarea, dacă acesta nu-şi va pune capăt zilelor. în legătură cu 
aceasta, organele de drept se adresează părinţilor sau persoanelor, 
care îi înlocuiesc, să semnaleze imediat poliţia în caz dacă vor sesiza 
asemenea cazuri. De asemenea, părinţii sunt rugaţi să manifeste pru
denţă şi atenţie maximă faţă de starea psihologică şi comportarea mino
rilor pentru a nu admite pătrunderea acestora în grupe periculoase, să 
evite aflarea permanentă a minorilor în reţelele de socializare, să atra
gă atenţia la cercul de comunicare al copilului. Amintim că în mijloacele 
mass-media sunt oglindite cazuri de antrenare a minorilor în reţelele de 
socializare la aşa-numitele „grupe ale morţii” de tipul „Marea balenelor”,

„Trezeşte-mă la 04.20”, „Casa liniştită”, „Balena cerească”, „Balena 
albastră” şi altele, care propagă sinuciderea.

Contrabandiştii devin 
din ce în ce 
mai activi

în ultimele câteva 
zile, grănicerii din 
Detaşamentul 
Cernăuţi au reţinut 
mai multe persoane 
şi peste 50 de lăzi cu 
produse din tutun, pe 
care infractorii au 
încercat, în mod dife
rit, să le treacă peste 
Frontiera de stat 
ucraineano-română.
Aceste cazuri s-au produs în apropiere de pichetul de grăniceri din 
Crasna, unde au fost descoperite 20 de lăzi cu ţigări, la pichetul de 
grăniceri „Seleatin”, unde, de asemenea, a fost reţinut un impor
tant lot de ţigări de contrabandă. în afară de aceasta, grănicerii de 
la pichetul „Seleatin” în comun cu colaboratorii poliţiei române au 
curmat o tentativă de trecere peste frontieră a zece lăzi cu ţigări. 
Marfa de contrabandă a fost transmisă colaboratorilor Serviciului 
Fiscal de Stat al Ucrainei, iar infractorii vor răspunde pentru faptele 
comise în conformitate cu legislaţia în vigoare a Ucrainei.

Pagină realizată de Dumitru VERBIŢCHI
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Sătui de „m area fericire” adusă din K rem lin

nificând ca, din centrul acestei 
localităţi, să pornească cu toţii 
spre frontiera sovieto-română, 
sperând în înduplecarea ocu
panţilor.

Insă, în vatra satului 
Suceveni au apărut câţiva ofiţeri 
şi soldaţi sovietici, care au înce
put a parlamenta cu lumea adu
nată, sfătuindu-i pe ţărani să se 
întoarcă la casele lor. Totodată, 
sovieticii doreau să câştige timp 
pentru mobilizarea forţelor nece
sare, capabile să oprească mulţi
mea. Românii, hotărâţi să ducă 
la bun sfârşit pornirea lor, n-au 
ascultat de vorbele staliniştilor, 
apucând calea spre mult râvnita 
libertate, care se afla în „ţara din 
zare” -  după cum va spune în 
2008, în timpul manifestărilor 
comem orative de la Fântâna 
Albă, profesorul şi poetul Romeo 
Săndulescu, fostul Consul 
General al României la Cernăuţi.

în ziua de 1 aprilie 1941 
au sângerat cerul şi 

pământul, s-a îngrozit 
Valea Şiretului

Indicata listă a românilor, 
căzuţi la 1 aprilie 1941 la 
Fântâna Albă, a fost alcătuită de 
către Pretura plăşii Storojineţ şi 
înaintată, în ziua de 1 februarie 
1943, Guvernământului Provin
ciei Bucovina. Concomitent se 
aducea la cunoştinţa organelor 
administrative de la Cernăuţi fap
tul că, până la acea dată, n-au 
fost întreprinse acţiuni de deshu
mare a martirilor.

în ziua de 1 aprilie 1941 au 
sângerat cerul şi pământul. S-a 
îngrozit Valea Şiretului. Unii, 
care au reuşit să scape de gloan
ţele grănicerilor bolşevici, „refu- 
giindu-se în pădurea din apropie
re, au fost ajunşi din urmă de 
cavaleria sovietică şi măcelăriţi 
cu sabia”. Martirii sunt aruncaţi în 
gropi comune. Ei îşi dorm som
nul veşnic la poale de codru 
verde. Fagii seculari le freamătă 
la creştet.

Acei care s-au salvat din 
ghearele morţii vor fi hăituiţi, 
prinşi şi întemniţaţi de cerberii 
regimului totalitar. După intero
gatoriile bestiale, puterea sovieti
că s-a răfuit crunt cu „trădătorii 
patriei socialiste”. Ei au împărtă
şit destinul martirilor de la Lunca.

Petru GRIOR, 
directorul Centrului de 

Cercetări Istorice şi Culturale 
din Cernăuţi 

Foto N. HAUCA

După cum s-a constatat mai 
târziu, zvonul a fost lansat de 
către reprezentanţii Com isa
riatului Poporului pentru Afaceri 
Interne (NKVD) al Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste 
(URSS) cu scopul de a scoate la 
iveală atitudinea băştinaşilor faţă 
de regimul stalinist, instaurat pe 
meleagurile carpatine.

Locuitorii din ţinut, care nu 
cunoşteau rusa sau ucraineana, 
s-au adresat preşedinţilor şi 
secretarilor consiliilor săteşti cu 
rugămintea de a-i ajuta la scrie
rea cererilor pentru plecare în 
România. Conducătorii localităţi
lor româneşti -  înscăunaţi de 
puterea sovietică dintre foştii 
participanţi la mişcarea subversi
vă din ţinut în perioada interbeli
că -  îndeplineau, contra sumei 
de cinci ruble, rugămintea băşti
naşilor care se săturaseră de 
„marea fe ric ire ” adusă din 
Kremlin.

La 24 martie 1941, românii 
din localităţile storojineţene s-au 
adunat în oraşul Storojineţ, 
înaintând organelor raionale de 
resort cererile de plecare în 
Patria-mamă. Autorităţile stalinis- 
te au refuzat să primească cere
rile, clasificând adunarea băşti
naşilor drept o manifestare anti- 
sovietică, oamenii împrăştiindu- 
se pe la casele lor.

Cu sufletele pline 
de credinţă şi cu chipul 

Mântuitorului pe crucile 
sfinte, mulţimea 
a pornit la drum 

în dimineaţa zilei de 1 aprilie 
1941, peste 1.500 de locuitori din

satele Pătrăuţii de Sus, Cupca, 
Pătrăuţii de Jos şi Suceveni, în 
rândul cărora se aflau bărbaţi, 
femei şi copii, s-au adunat în cur
tea bisericii din Suceveni, cu 
scopul să pornească spre centrul 
raional Hliboca, pentru a înainta 
organelor locale ale puterii bol
şevice cererile lor. Din lăcaşul 
sfânt al satului sunt scoase trei 
cruci, la care vor fi atârnate şter
gare albe, demonstrând prin 
aceasta că viitoarea procesiune 
poartă un caracter paşnic. Apoi, 
cu toţii, au îngenuncheat în cur
tea bisericii şi, susţinuţi de sune
tele pline de ja le ale clopotelor 
de aramă, au adresat o fierbinte 
rugăciune către Domnul, pentru 
ca El să-i aibă sub ocrotirea Sa.

Cu sufletele pline de credinţă 
şi cu chipul Mântuitorului pe cru
cile sfinte, mulţimea a pornit la

drum. La hotarul satului 
Suceveni, lângă podul de peste 
apa Şiretului, convoiul de 
oameni a fost întâm pinat de 
către treisprezece grăniceri 
sovietici, conduşi de un ofiţer 
comunist, care, scoţând săbiile 
din teacă, s-au răstit la oameni, 
poruncindu-le să se întoarcă la 
casele lor. Pentru a-i intimida pe 
români, un soldat a lovit cu sabia 
crucea din capul coloanei. Sabia 
s-a rupt în două. Oamenii, 
văzând în aceasta un semn sus
ţinător al Domnului, înlăturându-i 
pe grăniceri, şi-au continuat mer
sul spre centrul raional.

Către Hliboca s-au îndreptat 
şi alte grupuri de băştinaşi din 
satele de pe Valea Şiretului, 
mânaţi de idealurile naţionale, 
pătrunşi de năzuinţa de libertate 
şi sentimentul frăţiei de neam.

Un soare gingaş de primăva
ră învăluia glia străbună şi 
pământul se trezea din amorţea
la unei ierni grele şi îndelungate. 
Brânduşele firave şi dornice de 
viaţă, venite parcă din împărăţia 
poveştilor, domneau pe crestele 
dealurilor, împânzind întreaga 
întindere moldavă. Razele soa
relui încălzeau inimile ţăranilor 
care doreau să trăiască liberi, nu 
sub jug asupritor. în fruntea 
coloanelor, care intrau în 
Hliboca, păşeau Ion Musteaţă, 
Tudor Semeniuc, Ion Bojescu, 
Nazarie lliuţ, Gherasim Guşulea, 
Petru Duşceac, Florea Grosu, 
Ion Grosu, Grigore Bojescu, 
Constantin Holunga, Constantin 
Bojescu, Nicolae Galac. 
Numărul românilor adunaţi în 
piaţa centrală a raionului a cres
cut până la cinci mii de oameni.

Mult râvnita libertate se 
afla în „ţara din zare”

în această străveche aşezare 
bucovineană -  unde se afla 
sediul Secţiei raionale Hliboca al 
Comisariatului Poporului pentru 
Afaceri Interne al Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste
-  mulţimea, purtând prapurile şi 
crucile cu chipul Mântuitorului pe 
ele, scoase din lăcaşurile sfinte, 
intona Imnul României, scan
dând „Trăiască regele Mihai!” , 
„Trăiască mareşalul dezrobitor!” . 
Vocea oamenilor ajungea până 
la pădurea din Dumbrava Roşie, 
„de unde spiritul marelui Ştefan îi 
privea cu dragoste şi îi încuraja”.

Reprezentanţii organelor 
represive din raion -  aceşti copoi 
ai regimului totalitar, cu sufletele 
pline de ură şi duşmănie, aduşi 
din toate colţurile fostului imperiu 
sovietic pentru promovarea unei 
politici de deznaţionalizare şi 
rusificare a populaţiei băştinaşe
-  au refuzat să primească cereri
le românilor. Dar românii, care 
de-a lungul mileniilor au înfruntat 
cu bărbăţie şi eroism toate vitre
giile vecinilor, păstrându-şi şi 
afirmându-şi fiinţa naţională, n- 
au renunţat.

Supăraţi şi indignaţi de 
această fărădelege, urmaşii 
legendarului Decebal, mândri şi 
dornici de libertate, asemenea 
strămoşilor lor, au început să 
scandeze că nu mai doresc să 
trăiască în „raiul” bolşevic, unde 
birurile, pe care trebuie să le plă
tească ţăranii, sunt imposibil de 
suportat şi unde teroarea era 
ridicată la rangul de principiu.

Părăsind Hliboca, românii s- 
au îndreptat către Suceveni, pla

După masacrele de la Lunca, din lunile ianua- 
rie-februarie 1941 -  asasinate sângeroase, 

intrate în istoria actualei regiuni Cernăuţi ca unele 
din crimele odioase, din prelungul şir de fărădelegi 
săvârşite de puterea sovietică, împotriva popula
ţiei băştinaşe româneşti -  în primăvara aceluiaşi 
an, un zvon a străbătut cu iuţeala fulgerului ţinutul 
mioritic, anunţând că locuitorii primesc dreptul să 
părăsească în mod legal regiunea Cernăuţi. Acei 
care doreau să schimbe locul de trai erau datori să 
înainteze cereri organelor locale de resort, alcătui
te în limbile rusă sau ucraineană, în care să indice 
motivul plecării.

MASACRUL DE LA FANTANA ALBA 
DIN PRIMĂVARA ANULU11941
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Inspirat de frumuseţea codrilor Hertei

îndrăgostitul de poezie, GHEORGHE 
ŞODRÂNGĂ-REGĂŢEANU, s-a născut 
la 30 martie 1963 în satul Mogoşeşti, 
raionul Herţa, unde a crescut fiind educat în 
cultul graiului, portului şi a obiceiurilor 
strămoşeşti. A studiat la şcoala primară şi 
cea medie din satul natal, apoi în Republica 
Moldova a urmat cursurile Şcolii Tehnice 
Silvice (post-liceale) din Chişinău, obţinând 
diplomă de tehnician silvic. Din anul 1986 
a lucrat la Ocolul silvic „Laura” din locali
tatea Crasna de lângă Vicovu de Sus din 
Bucovina, la mai puţin de 5 kilometri până 
la Putna. Şi-a continuat studiile superioare 
şi de specialitate la Universitatea de Stat din 
Moscova, devenind inginer silvic-tehnolog. 
A renunţat la facilităţile oferite după 1990 în 
zona fostului imperiu sovietic şi s-a întors în 
anul 1998 ca specialist pe plaiurile natale 
ale Herţei, ocupând postul de şef al 
Ocolului silvic. Din anul 2001 deţine 
funcţia de director al întreprinderii de Stat 
„Ocolul Silvic de Stat Herţa al Complexului 
Agroindustrial”. In familie educă doi copii 
pe care îi învaţă să trăiască, să vorbească, să 
gândească şi să iubească româneşte.

Militantul pe tărâmul social şi literar 
Gheorghe Şodrângă, care scrie sub 
pseudonimele Gheorghe Regăţanu-Cema- 
uţi, Gheorghe Regăţanu şi uneori Gheorghe 
Şodrângă-Regaţeanu, este un participant 
activ la activităţile culturale organizate atât

în ţară, cât şi în străinătate, aducând prin 
poeziile sale patriotice un strigăt pentru 
păstrarea graiului, portului şi obiceiurilor 
românilor din Ucraina. Poeziile sale au fost 
publicate în cea mai mare parte în ziaml 
raional „Gazeta de Herţa”, dar şi în alte 
ziare locale. A debutat cu primul volum de 
versuri întitulat „Micul Regat”, publicat la 
Hliboca, sub îngrijirea scriitorului Nicolae 
Şapcă, redactor-şef la gazeta „Monitorul de 
Hliboca”, Cernăuţi.

Mesajul din creaţia literară a poetului 
Gheorghe Regăţanu, este cu preponderenţă 
patriotic, în care dorul şi dragostea pentru 
limba şi cultura strămoşească a vitregitului 
său neam străbate timpul şi veşnicia, con- 
cretizându-se în versuri ce se adresează atât 
minţii, cât şi inimii.

Poezia lui este ca o flacără, ca un vulcan 
care erupe instantaneu. Existenţa este o grea 
încercare, infinite răscmci apar la orice pas 
şi el, poate, nu are altă cale decât de a mânui 
condeiul cu decenţă şi curaj, osândind păca
tul celor care i-au smuls rădăcinile, i-au 
mutilat graiul şi i-au ştirbit identitatea. 
Rătăcind prin labirintul cuvintelor, poetul 
abordează cu bărbăţie termeni şi expresii 
sensibile precum gardul de sârmă ghimpa
tă. Versurile simt uneori un îndemn la luptă, 
alteori oscilează între speranţă şi resemnare, 
între durerea sfâşietoare a despărţirii de cei 
dragi, de dincolo de Prut până la Nistru...

0  Ţară de vis
Unde eşti, ţară de vis? 
Regăsindu-te prin cărţi.
Uşile ţi le-ai închis,
Ne-ai lăsat în patru părţi.

Ca să nu-ţi mai fiu străin, 
Să-mi reiau cetăţenia,
Să dau lei pe buletin,
Oare-n asta ţi-e tăria?

Ca să fiu părtaş al ţării, 
Apărând neamul şi glia, 
Să-mi aud valurile mării, 
înverzind de dor câmpia

Strânge-ţi copilaşii, ţară,
Ca să nu-i piardă străinii,
Cât n-ar fi viaţa de-amară 
Pragul tău -  dulceaţa pâinii.

<0 Codrul
în pădurea verde-a Herţei 
Multe seri am poposit,
Ca să văd, cum trec mistreţii 
Pe poteci cu pas grăbit.

Stai, drumeţule, la masă. 
Greu nevoile te apasă,
Căci pădurea lecuieşte 
Cine-o clipă odihneşte.

Doar natura voi o ştiţi,
Rău cu ea să nu glumiţi,
O greşeală cât de mică,
Greu din nou ea se ridică.

Pentru ce trăieşti pe lume 
Şi pădurea-ţi poate spune, 
Dacă stai o zi şi-o noapte,
Ea pe toate ţi le scoate.

Ascultând foşnet de frunze, 
Ce miroase a verdeaţă, 
Parcă-ar curge-ncet pe buze 
Un izvor rece de gheaţă.

Păsările cu al lor cântec, 
Ce-ţi aduce voioşie,

Parcă trec săgeţi în pântec 
Cine vorba lor o ştie.

Şerpii, broaştele prin baltă 
Duc viaţa lor târâtă.
Veşnic haina lor o scaldă, 
Ascunzând pielea urâtă.

Zori de zi când se revarsă 
Păsările nu-şi găsesc locul, 
Iar ne vine-o zi măiastră, 
Soarele-şi revarsă focul.

Natura-şi grăbeşte roata 
Cu ai ei oaspeţi trecători,
Iar la om îi trece soarta 
înzestrată de comori.

ţ  Primăvara
Primăvara vine iară 
Cu flori multe de parfum, 
Plugurile câmpuri ară, 
Mieluşei zburdă pe drum.

Totul începe-a se trezi 
De la somnul cel de gheaţă, 
Mai frumos în zi cu zi 
Iară totul prinde viaţă.

înverzeşte tot pământul 
în covorul de verdeaţă,
Ca în rai aleargă vântul 
în frumoasa dimineaţă.

Şi, de eşti în suflet trist,
Tu priveşte-n jurul tău, 
Gândul tău e un artist 
Şi tu uiţi de tot ce-i rău.

Fii mereu tânăr ca ea, 
Omule, plin de necaz, 
înmulţeşte-ţi dragostea,
Nu lăsa loc de răgaz.

Inima să-ţi fie plină 
De a primăverii foc,
O cărare de lumină,
Viaţă plină de noroc.

0  Micul Regat
Regăţeni au fost bunicii, 
Regăţeni îmi sunt părinţii, 
Regăţan din dealul crucii 
De la talpă-n vârful minţii.

Unde-ţi e regatul Herţa, ţară. 
Cel din veacuri plin de glorii, 
De-am rămas plini de negară 
Şi îţi plâng de dor feciorii?!

Mulţi au fost striviţi în beznă 
Fără să-şi mai vadă glia.
Pe când alţii au dat buzna 
De ne-au împărţit moşia.

Orice casă a fost zdrenţată 
Car cu boi luat de stat,
Orice fată a fost muşcată 
De un orb -  tiran turbat.

Oameni de la neam striviţi 
Aruncaţi de soarta vieţii, 
Făr-de vină pedepsiţi 
Ne-au purtat grija mistreţii.

Astăzi robi vă sunt nepoţii 
Şi zidesc ce-a stins războiul, 
Stăm smeriţi,

e vremea nopţii, 
Grămădind la prag gunoiul.

Nimeni nu ne poartă grija 
Să te-ntrebe cum o duci, 
Amăgeşte ţara, lumea, birja 
Şi cu gându-n bani te culci.

Eu n-am pace, nu am somn, 
Când îmi văd că neamu-i rob, 
Lumea-1 face pe om Domn,
A uitat că-i praf, şi-i colb.

Cât de-adânc este oftatul 
Care-mi vine din strămoşi, 
Oare pot să fiu eu altul, 
Rătăcind cu cei fricoşi?
Uite cum ne piere vremea 
Unui fărâmiţat popor 
Şi de boală şi de crimă 
Cu nădejdea-n viitor!

IA 0 CEAŞCA DE VORBĂ 
CU NEIIY CIOBANII

Nelly Ciobanu a reuşit să-mi topească din imaginaţie 
femeia de gheaţă, surprinzându-mă prin calmul 

implicabil, generozitatea şi rafinamentul său. Ea este cea 
care a dus „Hora din Moldova" pe marea scenă de la 
„Eurovision" în anul 2009, cea care se descurcă de minune 
şi în calitate de prezentatoare TV, deţinătoarea numeroa
selor premii ale concursurilor internaţionale, posesoarea 
unei voci incomparabile, diva muzicii uşoare din Republica 
Moldova. Ea zice că dacă râvneşti din inimă, visele devin 
realitate. Se consideră bucuroasă, pentru că a avut noroc să 
întâlnească iubirea adevărată, a avut noroc să dea naştere 
unei fetiţe deosebite şi a avut noroc de a vizita oraşul nos
tru, susţinând sâmbătă un spectacol inedit, desfăşurat în 
sala Filarmonicii regionale.

Cor.: Bine aţi venit la Cernăuţi! 
Cum a început afirmarea inter
pretei Nelly Ciobanu?

N. C. -  Afirmarea mea a început 
la 19 ani şi iată că la toamnă se împli
nesc deja 24 de ani de când m-am con
sacrat muzicii. Sunt pentru a doua oară 
la Cernăuţi, este o întâlnire de suflet, 
mai bine zis, pentru că cu foarte mulţi 
ani în urmă, pe când eram o puştoaică, 
la Cernăuţi m-a adus Concursul 
internaţional de muzică, în cinstea lui 
Volodymyr Ivasiuk. La acest concurs 
am fost deţinătoarea Premiului I.

Cor.: în anul 2009 aţi participat 
la Festivalul muzical „Eurovision”, 
cu piesa “Hora din Moldova”. Ce 
aţi simţit când aţi aflat că veţi repre
zenta Moldova la acest concurs 
important?

N. C. -  La vârsta de 3 anişori, fiica 
mea în fiecare seară când se ruga la 
Mântuitor spunea: „Doamne, te rog 
frumos ca mama mea să câştige”, ceea 
ce mă impresiona foarte mult. Sunt 
coautor şi la muzică, şi la text, şi asta

mă face să mă simt şi mai mândră, 
deoarece au trecut 8 ani de atunci, însă 
lucrul pe care l-am făcut eu continuă 
să trăiască şi acum.

Cor.: Cum aţi reuşit să îmbinaţi 
cariera muzicală cu căsnicia 
frumoasă şi trainică?

N. C. -  Deseori când priveam tele
vizorul vedeam foarte multe destine 
ale marilor artişti care şi-au pierdut 
sentimentul de a fi părinte şi asta m-a 
făcut să-mi dau cuvântul în faţa lui 
Dumnezeu că o să am o familie 
trainică şi o carieră de succes. Am un 
soţ minunat, profesor şi conferenţiar 
universitar, doctor în drept, avocat care 
activează. Şi o fiică de 11 ani care 
poartă iui nume frumos din trei note 
muzicale -  Mirela.

Cor.: Care este mesajul pe care- 
1 transmiteţi cititorilor noştri?

N. C. -  Aş dori ca Bunul 
Dumnezeu să le binecuvânteze fami
liile, să le dea de toate câte puţin. Să le 
dea din înţelepciunea bătrânilor, să le 
dea căldură-n casă, dragoste faţă de cei 
apropiaţi, sănătate şi tot ce-şi doresc.

Pagină realizată de Cristina GOSTIUC



Bulă în armată.
- Bulă, ce este patria?
- Nu ştiu.
- Eşti prost. Vasile, ce este 

patria?
- Patria este mama mea.
- Corect. Bulă ce este 

patria?
- Patria este mama lui 

Vasile.
- Idiotule, patria este şi 

mama ta, ai înţeles?
- înţeles.
- Ce ai înţeles?
- Că sunt frate cu Vasile.

'k'k'k

Femeile se împart în două 
categorii: Doamne şi Doamne 
Fereşte!

•k'k’k

Soţia îi spune soţului:
- Mai bine mă căsătoream 

cu dracul!
- Aiurea, scumpo! 

Căsătoria între rudele de 
sânge e interzisă!

k k k

Două prietene:
- Dragă, spune şi tu, nu e 

viaţa asta groaznică? Ori de 
câte ori dau şi eu de un bărbat 
cumsecade, descopăr că el fie 
că e însurat, fie că eu sunt 
măritată.

k k k

Corupţii din pădure şi procurorii:
- Melcule, unde fugi aşa repede? întreabă ursul.
- Mă caută procurorii să mă aresteze.
- De ce?
- Eu am casă, mama - casă, tata - casă, fratele meu are casă...

Ursul începe să fugă şi el după ce s-a gândit un pic la ceea ce a spus 
melcul. Pe drum se întâlneşte cu cocostârcul.

- Ursule, de ce fugi?
- Mă caută procurorii să mă aresteze. Eu am blană, mama are blană, tata 

are şi el blană...
Se gândeşte cocostârcul şi se pune şi el pe fugă. Se întâlneşte cu maimuţa, 

care îl întreabă:
- Cocostârcule, ce-ai păţit de fagi aşa tare?

- Fug să nu mă aresteze procurorii. Eu trăiesc pe picior mare, mama 
trăieşte pe picior mare, tata la fel...

Fără să gândească, maimuţa se pune pe fagă. Când oboseşte, se 
opreşte pe loc şi spune:

- Eu de ce fag? Eu simt cu fundul gol, mama ;
e cu fluidul gol, tata e cu fundul gol, .. J g \ 3  **
bunicii la fel... . ş.

Imagini haioase cu miri şi mirese

Epigram e
' Amendament

De gândeşti cum se
cuvine,

Vei trăi împărăteşte,
Dar trăieşte mult mai 

bine
Prostul care nu 

I  gândeşte.
1 Epigramă de Elis
I  Râpeanu

«  k k k

1 Celei mai bune 
1 soacre din lume 
» Cât ar fi ele de acre.
1 Una, totuşi, dintre
1 soacre,
\ M-a iubit şi n-a 

fost rea:
Soacra lui... nevastă-

Epigramă de Valeriu
Cercel

k k k

Dragoste de soacră 
Spun deschis cât ţin la

soacra:
Un tip  se duce  la b iserică  să s e  

spovedească. P reotu l îl 
în treabă:

- Ai făcu t păcate?
- Da, părinte.

- Te  lepezi de Satan a?
- M -aş lepăda, părin te, d ar am  
. doi cop ii cu ea...

Din al inimii adânc,
Fie dulce, fie acră,
Tot îmi vine s-o mănânc.

Epigramă de Ioan Hodaş
k k k

Un soţ ce se crede familist 
Dovedind mobilitate 
- Deşi este în etate - 
Devotat a fost şi este,
...La vreo patru, cinci 

neveste.
Epigramă de Gabriela 

Genţiana Groza

Soţia se întoarce de la cumpărături şi îi 
spune soţului:

- Dragul meu, am două veşti pentru tine, 
una bună şi una proastă! Cu care să încep?
- Cu cea proastă, evident!
- Am cheltuit toţi banii, la shopping, dar 
vestea bună este că... te iubesc şi aşa sărac 
cum eşti acum!

< s  ă
a n i
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Doi moşnegi stăteau pe o 
bancă:

- Auzi, o vezi pe tipa aia? 
Moare după mine.

- Da de unde ştii?
- Doar n-o sa moară 

înaintea mea!
k k k
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Al doilea med ofidal 
din acest sezon 

încheiat la egalitate
Partida FC Bucovina-Des- 

na Cernighiv s-a încheiat cu 
scorul de 0:0. Jucătorii buco
vineni nu au reuşit să impună 
în meciul disputat în deplasa
re, chiar dacă au creat nume
roase ocazii de gol la poarta 
adversarilor.

Acest rezultat menţine echi
pa Desna pe locul 3 în clasa
mentul general pe echipe din 
Liga I. FC Bucovina ocupă locul 
14 în clasament cu 21 de puncte 
la activ. "Ambele echipe au avut 
o prestaţie bună. Am intuit bine 
jocul echipei care pretinde califi
carea în Premier Liga Ucrainei.

Am pus accent pe jocul ofensiv 
şi am reuşit să punem în pericol 
poarta adversarilor. Din păcate, 
nu avem acţiuni rezultative în 
atac”, a menţionat Oleg Raţii, 
antrenorul principal al FC Buco
vina, după încheierea meciului. 
Pe 2 aprilie FC Bucovina va dis
pune pe teren propriu de Skala 
Strii, echipă care deţine locul 17 
în clasamentul general. Antre
norul Oleg Raţii invită suporterii 
să susţină echipa favorită din 
tribune. "Invit toţi suporterii pe 
stadion. Intenţionăm să vă bucu
răm cu un joc de calitate şi cu un 
rezultat pozitiv”, a concluzionat 
antrenorul.

Competiţie raională de orientare 
sportivă la Storojineţ

Circa 80 de copii au participat în 
cadrul unei competiţii raionale de orien
tare sportivă "Ghiocelul-2017”, care s-a 
desfăşurat la Storojineţ. întrecerile s-au 
desfăşurat la 6 categorii de vârstă şi pe 
distanţe diferite. La competiţie au partici
pat elevi din Storojineţ, Banyliv-Pidhirnyi,

Dăvideni, Jadova Veche, Crasna şi Ciu- 
dei, care au avut posibilitatea să-şi 
verifice propriul nivel de abilităţi fizice şi 
să câştige experienţă. Un juriu com
petent a determinat câştigătorii compe
tiţiei raionale la fiecare categorie de vâr
stă.

%  Preliminariile CM 2018

Ucraina cedează dramatic 
în  fata Croaţiei

f f
S-a disputat a cincea etapă a preliminariilor din zona Europa pentru Cupa 

Mondială, care va avea loc în Rusia, în 2018. în urma rezultatelor înregistrate, 
Franţa, Elveţia, Germania, Polonia, Anglia, Spania şi Croaţia şi-au consolidat poziţiile 
de lidere în grupele lor, în timp ce Olanda a rămas fără selecţioner, după înfrângerea

CAMPIONAT 
DE MOTOC1CL1SM 

•f LA BORIVT1
în localitatea Borivţi (raionul Chiţmani) s-a 

î desfăşurat etapa a ll-a a Cupei Ucrainei la 
motociclism. La competiţie au participat circa 60 de 

! sportivi care au concurat la diferite categorii de 
' vârstă din regiunile Cernăuţi, Jytomyr, Rivne, 
Vinniţea, Hmelniţk, Lviv, Transcarpatia şi Ivano- 

f*-1 Frankivsk. Participanţii au avut vârsta cuprinsă între 
5 şi 60 de ani. La eveniment a participat şi 

ŞŞs, guvernatorul regiunii Cernăuţi, Oleksandr Fişciuk, 
care a oferit în dar o motocicletă KMT-125 celui mai 
bun sportiv al regiunii, Maxim Kupin de 16 ani. 
Maxim este originar din localitatea Kyseliv şi are 

- cucerite mai multe titluri în cadrul campionatelor 
■ naţionale si internaţionale.

din Bulgaria. Se ştie că croaţii joacă foarte bine acasă, în timp ce ucrainenii încă nu 
au câştigat în deplasare. La Zagreb naţionala Ucrainei a cedat cu scorul de 0:1 în 
faţa Croaţiei. Alte rezultate în Grupa I: Turcia-Finlanda (2:0) şi Kosovo-Islanda (1:2). 
Lider în Grupa I rămâne Croaţia cu 13 puncte, Islanda -  10, Ucraina -  8, Turcia -  8, 
Kosovo -  1 şi Finlanda -  1.

Stadionul echipei chineze de fotbal 
Shanghai Shenhua a fost afectat 

de un incendiu puternic
Stadionul echi

pei chineze de 
fotbal Shanghai 
Shenhua a fost 
afectat, marţi, de 
un incendiu puter
nic, dar nici o per
soană nu a fost 
rănită, notează 
Reuters. Focul a 
izbucnit în partea 
exterioară a are
nei şi a fost stins 
de către pompieri 
înainte să afecte
ze tribunele sau 
terenul de joc.
Cauzele producerii incendiului 
sunt încă investigate.

Stadionul Hongkou are o 
capacitate de 33.000 de locuri şi 
a fost reconstruit în 1999, în 
locul unei arene vechi de 46 de

ani. Arena a găzduit finala Cupei 
Mondiale din 2007 la fotbal femi
nin. Totodată, artişti precum 
Whitney Houston, Linkin Park, 
Kylie Minogue sau Mariah Carey 
au concertat pe stadionul din 
Shanghai.

Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN

Campionat regional la patinaj 
artistic găzduit la Cernăuţi

La Cernăuţi s-a desfăşurat Campionatul regional la patinaj artistic "Constelaţia Bucovinei”. La 
turneu au participat circa 200 de sportivi din mai multe regiuni ale ţării şi din Bielarus. Printre 
învingători se numără şi tânăra sportivă Violeta Sevzan din Cernăuţi.

Campionatul s-a desfăşurat în trei categorii de vârstă şi la diferite probe. Campionatul regional 
de patinaj artistic a fost organizat de Asociaţia sportivă „Liga ucraineană de patinaj artistic” în cola
borare cu Departamentul Tineret şi Sport din cadrul Administraţiei Regionale Cernăuţi.
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Era ca acum, prin Postul 
Paştelui, când M aricica i 

s-a destăinuit mamei că abia 
aşteaptă acea zi când alesul 
său va veni să-i ceară mâna. 
Avea o relaţie de numai câteva 
luni cu Viorel, dar nu la mult 
timp după ce s-au cunoscut 
flăcăul i-a sp u s că viaţa lui nu 
are sen s fără ea şi 
că o iubeşte mai 
mult decât orice.
Fata nu i-a răspuns 
din start. Deşi a fra- 
pat-o tânărul din 
prima întâlnire, vroia  
să-şi verifice senti
mentele.

Maricica şi Viorel s-au 
cunoscut într-o seară splen
didă de septembrie. Fata 
petrecuse toată ziua la ore, 
la facultate. Era în ultimul 
an de studii şi, pe cât se 
apropiau examenele de 
licenţă, pe atât mai încărca
tă era. Continua să lucreze 
la firma tatălui, una de suc
ces. O făcea în paralel cu 
studiile. Bunul ei părinte 
decedase subit cu jumătate 
de an în urmă la numai 44 
de ani. Era omul în floarea 
vârstei. îşi făcea planuri 
frumoase. îşi imagina cum 
o va duce spre altar pe unica sa odraslă, 
însă, într-o după amiază la sediul firmei 
au fost chemaţi doctorii. Sosind în grabă, 
cei de la ambulanţă au constatat decesul 
omului. Muri în urma unui atac de cord. în 
dimineaţa acelei zile a simţit că ceva nu 
este în regulă. Şi-a chemat fiica, la care 
ţinea foarte mult, şi i-a zis că se simte 
foarte obosit. A  chemat în grabă un notar 
şi a scris un testament prin care i-a lăsat 
ca moştenire Maricicăi o sumă solidă de 
bani, încredinţându-i şi firma pe care o 
crease şi dezvoltase. După ce isprăvise 
aceste lucruri, i s-a făcut puţin mai bine, 
dar nu pentru mult timp. Pe la orele cinci 
steaua lui s-a stins. A lăsat în urmă o viaţă 
scurtă, dar trăită frumos, fiica şi soţia îndu
rerate.

Maricica s-a încadrat foarte rapid în 
activitatea firmei. Era ajutată şi de colegii 
răposatului său tată, care iubeau mult felul 
ei de a fi, capacitatea de a comunica cu 
toţi şi ardoarea de a munci. în acea seară 
încântătoare de toamnă, Maricica a intrat 
într-o cafenea pentru a servi un suc şi a 
se odihni după o zi grea petrecută la 
facultate. Muzica liniştită, ce răsuna în 
local, a transferat-o, parcă, într-o altă lume 
-  cea a viselor şi speranţelor. Şi aşa, 
meditând despre una şi despre alta, 
Maricica simţi cum cineva o priveşte dintr- 
o parte. S-a uitat în dreapta. La altă masă 
stătea, tot de unul singur, un tânăr, care, 
într-adevăr, nu-şi lua ochii de la ea. Peste 
câteva minute bărbatul s-a apropiat.

-  De ce stai singură, frumoaso?
-  Probabil, de aceea de ce şi dum

neata, i-a răspuns Maricica în doi peri.
-  Sunt Viorel şi propun să şedem şi 

să servim ceva împreună.
-  Maricica, i-a întins mâna, 

acceptându-i propunerea.
Firul discuţiei s-a depănat deosebit de 

frumos. Flăcăul i-a povestit multe şi de 
toate. Nici nu au observat cum chelnerul 
de serviciu s-a apropiat şi le-a zis că e oră 
târzie. Cei doi au făcut schimb de 
telefoane şi şi-au promis să se mai vadă 
tot în acel loc romantic. Aşa au urmat vreo 
trei luni. Lumea se apropia de 
Sărbătoarea Luminoasă a învierii. într-o 
seară Viorel i s-a destăinuit că o iubeşte 
mult de tot şi că vrea să vină la mamă-sa 
pentru a o cere în căsătorie. Fata nu i-a 
răspuns. Vroia să-şi mai verifice sentimen
tele. Pe zi ce trecea tânărul devenea tot 
mai insistent. într-o seară, în timp ce 
mama şi fiica cinau, se pomeniseră cu el 
în prag fără să le prevină.

-Acesta este Viorel, mamă. Faceţi 
cunoştinţă, îl prezentă Maricica.

Tânărul le întinse câte un buchet mare 
de trandafiri.

Intuiţia si inima 
mamei spuneau mai 

multe

-  Doamnă, o iubesc mult pe fiica 
Dumneavoastră şi, dacă va fi voia ei şi 
binecuvântarea Dumneavoastră, ne vom 
căsători.

-  După câte ştiu vă cunoaşteţi de prea 
puţin timp. Poate că ar fi cazul să nu 
grăbiţi lucrurile. Căsătoria nu este un măr 
din care poţi să muşti şi după aceia să-l 
arunci, ci este pentru viaţa toată.

Şi dacă până atunci Maricica şovăia 
cu răspunsul pentru Viorel, din acea 
seară, după ce alesul ei a plecat, i-a repli
cat mamei:

-  De ce nu ne-ai dat binecuvântare, 
mamă?

-  Nu te grăbi aşa, fata mea, spuse 
mama oftând.

Fata, însă, insistă:
-  Mamă am deja 22 de ani şi ar fi 

timpul să-mi fac şi eu viaţa. Şi apoi, vom 
locui cu dumneata, aici. Nu ai de ce să te 
îngrijorezi.

-  Poate că ai dreptate, Maricica. Sau 
poate Viorel are nevoie de banii tăi, ce i-ai 
moştenit de la tatăl.

Fata sări ca arsă la auzul acestor 
cuvinte. în acea seară mama nu a putut s- 
o convingă. A încercat şi în zilele 
următoare să-i dea de înţeles că graba nu 
ajută la nimic, dar în zadar. în cele din 
urmă, a cedat. Romanul celor doi avea 
deja o "vechime” de jumătate de an. într-o 
sâmbătă călduroasă de vară s-au logodit 
şi au decis ca până la nuntă să trăiască 
împreună într-un apartament luat în chirie. 
Şi prima noapte au ales s-o petreacă la 
vila unui prieten de-al lui Viorel în afara 
oraşului. Au savurat din plin acolo luna 
plină şi puzderia de stele de pe cer. S-au 
întors foarte fericiţi şi au început să pună 
la punct pregătirile pentru nuntă. Maricica 
plutea dusă pe valurile fericirii. în fiecare zi 
Viorel o înconjura cu cele mai frumoase 
cuvinte, buchete de flori, cu cadouri, fie şi 
mici, dar plăcute. De unde putea să ştie 
biata fată că toate acestea sunt lucruri 
false şi că într-o zi va regreta mult de tot. 
în plus, o neliniştea şi îngrijorarea ce 
putea fi citită în ochii mamei. Intuiţia şi 
inima de mamă spuneau mai multe. 
Maricica nu putea să nu observe acest 
lucru, însă privea la toate acestea ca la o 
simplă gelozie a celei care i-a dat viaţă.

într-o seară deznodământul s-a pro
dus şi Maricica s-a convins câtă dreptate 
a avut mama atunci când a vrut s-o 
ferească de această căsătorie. După ce 
au luat cina şi au plecat la culcare, Viorel 
s-a ridicat încet şi s-a retras la bucătărie. 
Maricica a şovăit câteva clipe apoi a 
plecat, cu paşi de pisică, în urma lui.

-  Sufleţelul meu, astăzi nu am putut 
să vin să te văd. Ştii că până la nuntă tre

buie să fiu cu ea, altfel nu voi reuşi ceea 
ce am pus la cale.

Băgatul vorbea în şoaptă.
-  Mai rabdă ceva timp, puişor. Numai 

căsătorindu-mă cu Maricica, voi putea 
obţine acces la banii ce i-a moştenit.
După aceea vom avea de toate.

La auzul acestor cuvinte lacrimile s-au 
prelins involuntar pe obrajii Maricicăi. A 
intrat rapid în baie pentru a se spăla pe 
faţă.

-  De ce nu dormi, scumpo? -  a 
întrebat-o Viorel.

-  Nu ştiu. Am avut numai ce un vis 
ciudat, îi răspunse ştergându-şi faţa.

în noaptea aceea Maricica nu a închis 
ochii. A  urzit tot feluri de planuri de 
răzbunare şi s-a gândit când va veni mai 
repede acel moment şi va avea 
posibilitate să-şi ceară iertare de la mama. 
A doua zi acel plan al răzbunării era gata 
pus la punct. Seara când Viorel veni 
acasă Maricica i se adresă:

-  Dragul meu, avem o mică problemă.
-  Ce fel de probleme mai putem avea 

noi, odoraşul meu? Peste o săptămână 
jucăm nunta şi ne vom trăi viaţa în 
dulceaţă şi bună înţelegere.

-  Ţii minte, a insistat Maricica, am pro
mis să achit eu toate cheltuielile pentru 
nuntă? Asa a dorit răposatul meu tată.

- Ş i? ’
-  Banca nu-mi poate elibera acum 

bani-gheaţă. Sunt puşi pe depozit. Vreau 
să te rog, dacă ai posibilitate, să achiţi tu 
aceste cheltuieli şi peste două luni îţi voi 
restitui banii.

-  Cum să nu, draga mea. De ce nu 
mi-ai spus acest lucru mai devreme.

lată sosi şi ziua nunţii. Văzând-o în 
rochie de mireasă, mama îşi îmbrăţişă cu 
drag unica fiică.

-  Cât de mult vreau să te văd fericită, 
Maricica.

-  Voi fi neapărat fericită, mamă. 
Cândva, odată.

Şi lacrimile s-au prelins din nou pe 
obrajii ambelor. în inima miresei fierbea 
acea sete de răzbunare pe omul pe care 
l-a îndrăgit şi care a înşelat-o atât de 
crunt. Când funcţionarul de la oficiul de 
stare civilă le-a adresat tradiţionala între
bare de sunt gata să fie alături şi la bine şi 
la greu, Viorel a spus un ”da” tare. Şi iată 
că veni şi rândul Maricicăi.

-  Nu!!! -  spuse ea cu voce tare. Să-şi 
caute o altă proastă, pentru că în cazul 
meu nu merge. Rudele şi oaspeţii adunaţi 
au rămas şocaţi când mireasa a zbughit-o 
din local, aruncându-i din mers în faţă 
mirelui voalul alb.
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BERBECUL. Este o săptămână destul 
de agitată pentru tine, având tendinţa de a te 
implica în mai multe activităţi simultan. în 

familie şi relaţia de mariaj au loc transformări 
importante, mai ales pe la jumătatea acestei 

săptămâni. Spre sfârşitul săptămânii se pare că 
primeşti bani de la cine te aşteptai mai puţin sau te vei 
bucura de atenţia celorlalţi. Sfârşitul de săptămână 
poate să-ţi aducă o veste importantă legată de un 
parteneriat sau de viaţa de cuplu.

TAURUL. Ai sentimentul că nu poţi 
comunica atât de deschis sau că nu reuşeşti 
să te faci înţeles. Te simţi mult mai slăbit, lip

sit de energie, punând totul pe seama 
asteniei de primăvară. Atenţie la problemele de 

sănătate, care pot să apară în această săptămână. Eşti 
mult mai dornic să ajungi în locaşuri sfinte, reuşind ast
fel să te echilibrezi la nivel emoţional. Spre sfârşitul 
săptămânii vei comunica cu prieteni dragi.

GEMENII. Te simţi provocat de tot felul 
de adversităţi venite din partea prietenilor. 
Primeşti veşti, nu prea plăcute, legate de 

relaţia sentimentală. Simţi că nu-ţi poţi găsi 
locul şi oricât ai încerca să te integrezi într-un 

anumit mediu, parcă tot apar piedici. Au loc 
transformări profunde în ceea ce priveşte idealurile tale 
de viaţă. Nu lua decizii importante acum.

RACUL. Te confrunţi cu probleme legate 
de carieră, de felul în care te percep ceilalţi 
oameni. Se pare că în această săptămână 
pot apărea probleme legate de propria locuin

ţă. Fii atent la posibilitatea producerii unui incen
diu sau orice alt pericol. Se pare că la jumătatea săp
tămânii ai parte de o întâlnire importantă, simţindu-te în 
largul tău, alături de persoana iubită. Sfârşitul de 
săptămână îţi aduce răspunsuri importante legate de 
un loc de muncă. Eşti mult mai stăpân pe propriile forţe.

LEUL. Apar tot felul de probleme legate 
de comunicare, călătorii, dar şi de studii. Te 
simţi prins într-un cerc şi nu găseşti o cale de 
a ieşi din problemele care ţin de relaţionarea 

cu ceilalţi. Familia este de partea ta susţinându- 
te în demersurile pe care le faci, legate de locul de 
muncă. Posibil să apară o nouă relaţie de iubire în viaţa 
ta, având sentimentul că ţi-ai întâlnit sufletul pereche.

FECIOARA. Apar probleme legate de 
banii pe care ar trebui să-i primeşti. Ai multă

V  W'V J rabdare Şi chibzuinţă în privinţa administrării 
s .  V  bugetului propriu. Comunicarea se

desfăşoară în beneficiul tău spre jumătatea 
săptămânii, aducând de partea ta prieteni prin 
intermediul cărora poţi încheia parteneriate importante, 
care îţi vor aduce beneficii pe viitor. Petreci sfârşitul de 
săptămână alături de cei dragi.

BALANŢA. Eşti agitat, găsindu-ţi cu 
mare greutate calmul în preajma celorlalţi.

V ~J\  ■ Parca nimic nu se întâmplă aşa cum ţi-ai fi
dorit. La jumătatea săptămânii primeşti banii 

pe care îi aşteptai de ceva timp. La locul de 
muncă se pare că te simţi în largul tău, mai ales că 
acolo se află o persoană dragă. La sfârşitul săptămânii 
te hotărăşti să pleci într-o călătorie, alături de partener 
şi prieteni.

SCORPIONUL. Este timpul să depistezi 
o problemă de sănătate. Adopţi un nou 
regim de viaţă, dedicând mai mult timp grijii 

faţă de propriul organism. Te simţi fericit, 
împlinit alături de persoana iubită. Din păcate, 

spre sfârşitul săptămânii, ai sentimentul că nu-ţi găseşti 
cuvintele, astfel că nu vei putea să transmiţi ceea ce 
gândeşti de fapt. Te gândeşti la o călătorie, pe care să 
o faci alături de o persoană dragă.

SĂGETĂTORUL. Au loc tot felul de teste 
în ceea ce priveşte relaţia de iubire, dar şi în 
relaţia ta cu grupul de prieteni. Te simţi foar- 

te obosit în urma efortului pe care l-ai depus 
în ultima perioadă la locul de muncă. Simţi nevo

ia să te retragi departe de lume, ascultând mai mult de 
nevoile sufletului tău. Ultima zi a săptămânii o vei petre
ce alături de familia ta, amintindu-vă de momentele 
dragi petrecute alături de rude apropiate, de părinţi.

CAPRICORNUL. Eşti într-un moment 
foarte încordat în privinţa carierei tale, dar şi 

|  a unor probleme legate de o proprietate. Pot 
apărea probleme legate de părinţi, fiind 

nevoit să pleci la un drum neaşteptat. Prietenii 
sunt alături de tine, susţinându-te atunci când vei avea 
de luat hotărâri importante. Rudele apropiate te susţin 
şi ele, reuşind să faceţi o întrunire de familie, în ultima 
zi a acestei săptămâni.

VĂRSĂTORUL. Se pare că nu prea se 
leagă ceea ce planifici în această săptămâ-

ţ  W\  j  nă, privitor la călătorii. Ar fi mai bine să stai 
X | y  pe lângă casă, alături de familie. La locul de 

muncă au loc tot felul de schimbări; pe de o 
parte primeşti oportunităţi, promisiuni, iar pe de alta au 
loc schimbări neaşteptate. Astrele susţin cariera şi 
banii pe care trebuie să-i primeşti din prestarea unor 
servicii. Fii atent la modul în care comunici cu ceilalţi. 
Sfârşitul de săptămână ţi-l petreci alături de prieteni.

PEŞTII. Eşti dispus să rişti prea mult în 
plan financiar. Nu ar fi exclus să fie vorba de 
plata unor facturi restante sau a unor credi

te pe care nu le-ai plătit la timp. Eşti hotărât 
să pleci la drum lung, poate chiar peste hotare. 

Chiar dacă este vorba de cheltuieli neaşteptate, se 
pare că vei face faţă provocărilor financiare. La sfârşitul 
săptămânii te simţi bine, alături de persoana iubită.
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CE NU ŞTIAŢI 
DESPRfe COLESTEROL?

Substanţă cu importanţă vitală pentru 
organism, colesterolul are ca sarcini s in 
tetizarea unor hormoni, producerea 
acizilor cu ajutorul cărora funcţionează 
bila, metabolizarea carbohidraţilor.

Colesterolul nu se poate dizolva în apă, aşa 
că trebuie să fie transportat spre şi de la celule 
prin lipoproteine. Cele cu densitate scăzută poar
tă numele de colesterol „rău“ (LDL), iar cele cu 
densitate mare colesterol „bun“ (HDL). Acestea 
formează colesterolul total, care poate fi măsurat 
printr-un test de sânge.

Un nivel ridicat de colesterol LDL poate pro
voca atac de cord sau accident vascular cerebral, 
pentru că el se depune în artere, ducând la ate- 
roscleroză. O valoare mare a colesterolului HDL 
este considerată bună, pentru că împiedică 
depunerile de calcar pe pereţii vaselor de sânge.

Şi copiii pot avea colesterol mărit. Pentru 
că şi copiii se pot confrunta cu această problemă, 
medicii recomandă evaluarea colesterolului încă 
de la vârsta de 9 ani. Riscul cel mai mare îl au cei 
supraponderali şi copiii care au în familie rude

ment aleasă, dacă nu se operează, xentalasmele 
ajung la dimensiuni impresionante.

Poate creşte în sarcină. Când sunt însărci
nate, femeile pot avea un nivel ridicat de coles
terol. Este o situaţie fiziologică care revine la nor
mal la circa 4 săptămâni după naştere. Este 
indicat ca femeile care nasc să aştepte 6 săptă
mâni înainte de efectuarea analizei profilului lipi- 
dic.

Poate proteja pielea. Oamenii de ştiinţă au 
descoperit în urma mai multor studii că această 
substanţă protejează tegumentul de acţiunea 
radicalilor liberi, care duc, în timp, la apariţia boli
lor de inimă şi a cancerului. în plus, cremele care 
au pe lista de ingrediente colesterol apără pielea 
de razele ultraviolete, susţin specialiştii.

Sportul creşte colesterolul „bun“. Cercetări 
recente arată că exerciţiile fizice sunt eficiente în 
menţinerea sănătăţii organismului, iar un program 
sportiv, desfăşurat pe o perioadă lungă de timp 
cresc nivelul de HDL. Cele mai recomandate 
activităţi sunt exerciţiile aerobice şi cele de 
rezistenţă.

Cum  poate fi scăzut colesterolului
„rău“

predispuse la boli cardiovasculare.
Colesterolul provine în proporţie de 20 la sută 

din alimentaţie, restul fiind produs de ficat.
Uneori, poate da simptome. în general, co

lesterolul mărit nu are simptome. Cei care au co
lesterolul „rău“ mare se pot confrunta cu mici um
flături galben-roşietice, care apar mai ales pe 
pleoape. în termeni medicali, acestea poartă nu
mele de xentalasmă. Ele pot fi îndepărtate chi
rurgical ori cu laserul. Indiferent de calea de trata-

nii*- Consumă cât mai multe fructe şi legume, 
im*- Include în regimul alimentar cereale integ

rale şi pâine neagră.
im*- Optează pentru carnea slabă şi pentru 

lactate cu un conţinut scăzut de grăsime.
im*- Nu consuma dulciuri, alimente de tip fast- 

food sau gustări nesănătoase precum chips-urile 
etc.

im*- Evită prăjelile şi optează pentru mâncarea 
gătită la aburi, la cuptor sau pe grill.

ALIMENTE CARE ÎNVING 
POFTA DE FUMAT

Fumatul se  numără printre viciile foarte dăunătoare 
organism ului. Lupta cu dependenţa de tutun este 

grea, dar nu este im posibil să  ieşi învingător. Vestea bună 
este că o serie de alimente ne ajută să  învingem  pofta de 
fumat.

Potrivit statisticilor, majoritatea 
persoanelor suferă de boli de plă
mâni din cauza fumatului. în plus, 
există şi fumatul pasiv, ceea ce 
măreşte numărul persoanelor 
afectate de acest viciu. Depen
denţa de tutun nu este o legendă, 
dar, cu un efort de voinţă şi o 
dietă corespunzătoare, se poate 
ieşi învingător în lupta cu fumatul.

Brânză în loc de ţigară. O 
mică gustare, compusă din prepa
rate sănătoase şi slab calorice, 
are proprietatea de a vă reduce 
pofta de fumat, susţin cercetătorii 
americani. Potrivit acestora, când 
simţiţi nevoia să fumaţi, mâncaţi o 
felie mică de brânză sau o salată 
de broccoli, iar dorinţa dispare. Şi 
consumul crescut de fructe şi 
legume are proprietatea de a 
reduce sau chiar inhiba necesita
tea de tutun.

Sucurile naturale, un aliat.
Imediat ce aţi luat decizia de a 
renunţa la fumat, începeţi să beţi, 
zilnic, sucuri natura
le din fructe şi legu
me. Pentru gust, le 
puteţi îndulci cu puţi
nă miere. Sucurile 
naturale nu doar că 
vă taie pofta de 
fumat, dar constituie 
şi o sursă importan
tă de vitamine şi 
minerale pentru 
organism şi vă spo
resc imunitatea, 
explică medicii.

Sarea pe limbă, 
truc eficient. Pentru

a elimina toxinele acumulate în 
corp de-a lungul perioadei în care 
aţi fost fumător, trebuie să beţi 
multă apă. Ea vă scapă de toxine 
şi vă taie pofta de tutun. De câte 
ori simţiţi nevoia să aprindeţi o 
ţigară, beţi un pahar cu apă. Un 
alt truc este să vă puneţi puţină 
sare pe limbă de câte ori simţiţi 
nevoia să fumaţi. în timp, dorinţa 
de tutun va dispărea. Un fenomen 
ce survine frecvent pe fondul 
renunţării la fumat este constipa- 
ţia. Pentru a o combate, trebuie 
să consumăm multe fibre.

Pentru a vă fi mai uşor să 
renunţaţi la fumat, nu mai beţi 
cafea, deoarece ea vă accen
tuează pofta de tutun.

10 la sută din populaţie suferă 
de bronşită cronică şi emfizem 
pulmonar, boli apărute, deseori, 
pe fondul fumatului. 85 la sută din 
numărul de bolnavi de cancer 
bronhopulmonar sunt fumători.

Rubrică susţinută de Valeria ŞTEFUREAC - I

îmbunătăţirea vederii centrale.

H  Focalizarea la distanţă
în timpul pauzei de la serviciu, nu ezitaţi 

să aveţi grijă şi de ochi. Este simplu, căci 
nu trebuie decât să priviţi pe geam. Priviţi 
cât mai departe, timp în care să încercaţi 
să vedeţi cât mai multe detalii: culoarea 
clădirilor, numărul de etaje, cu ce sunt 
îmbrăcaţi oamenii, câte maşini sunt în par
care. Este important, pentru că în felul

acesta vă relaxaţi cristalinul.

■  Exerciţiile sus-jos, 
stânga-dreapta

Un alt exerciţiu simplu pe care îl puteţi 
face: priviţi de 5-10 ori spre dreapta, apoi 
spre stânga. După aceea, închideţi ochii, 
ca să vă relaxaţi. Apoi, repetaţi acest lucru: 
vă uitaţi în sus, tot de 5-10 ori, apoi în jos, 
după care ţineţi o perioadă ochii închişi.

Pentru a vă menţine vederea 
ageră pentru mai mult timp, 
puteţi face în fiecare zi sau de 
câteva ori pe săptămână câteva 
exerciţii. Acestea îmbunătăţesc 
vederea, lată despre ce este 
vorba.

H  Clipitul
Clipitul poate să păstreze o vedere 

bună. Acest lucru ajută la lubrifierea şi

curăţarea ochiului. Clipim în mod normal, la 
fiecare 5-6 secunde, dar atunci când ne 
concentrăm la un ecran sau pentru a citi un 
text, ochiul devine fix. Ţineţi minte că privi
rea fixă este inamicul ochilor. Faceţi un obi
cei de a clipi în mod regulat când sunteţi în 
faţa unui monitor.

H  Respiraţia profundă
Buna oxigenare este benefică pentru 

întreg organismul, deci şi pentru vedere. 
Inspiraţi adânc şi expiraţi uşor. De ce este 
benefică respiraţia corectă? Oxigenul 

ajunge la retină prin reţeaua 
vasculară retiniană.

|  Conturul 
imaginar 
al obiectelor

Un exerciţiu util pe care să-l 
faceţi în mod regulat, pentru a 
permite mişcarea ochiului: 
imaginaţi-vă că aveţi un creion 
cu care trebuie să faceţi contu
rul unor obiecte. Este un exerci
ţiu simplu, iar obiectul pe care 
trebuie să-l încercuiţi cu privirea 
poate fi aproape sau la distanţă. 
Este un exerciţiu care ajută la

CUM VĂ ÎMBUNĂTĂŢIŢI VEDEREA FĂRĂ OCHELARI
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Pionier al audiovizualului 
romanesc din Ucraina

La finele acestui 
Mărţişor, Ion RUSU ar fi 
împlinit 80 de ani. Soarta 
i-a prins Mărţişorul vieţii 
pe o ramură a unui pom 
din livada din preajma 
casei părinteşti -  din 
Nicoreni, sat mare şi 
pitoresc din apropierea 
Bălţilor. Aici a învăţat 
omenia, spiritul 
gospodăresc şi înţelep
ciunea săteanului. îi 
plăcea să scrie şi, când 
îşi făcea serviciul militar 
la Cernăuţi, i-a observat 
această „îndeletnicire a 
tinereţii” Anatol 
Dobreanski, lector 
universitar, şi l-a 
îndemnat să susţină exa
menele la Facultatea de 
Filologie. Ion Rusu n-a 
ratat această şansă şi din 
cazarmă a trecut în aulele 
Universităţii cernăuţene.

Atunci, în anii 60, a fost 
printre puţinii absolvenţi români 
ai Facultăţii de Filologie, care a 
activat şi la audiovizual, şi în 
presa scrisă. A fost primul 
crainic la Televiziunea cernău- 
ţeană în limba română, apoi, 
când în 1967 a fost creat ziarul 
„Zorile Bucovinei” a fost invitat 
în noul colectiv de creaţie. La un 
an, în 1968, Ion Rusu semnea
ză prima cerere de a fi primit la 
lucru la Redacţia principală în

limba română a Postului de 
radio Ucraina Internaţional, 
creată la Kiev. A activat în 
această redacţie, cu o întreru
pere mică, până la pensionare.

La finele anilor 80-începutul 
anilor 90, când a început cu 
adevărat renaşterea cultural- 
naţională, Ion Rusu, purtând pe 
umăr reportofonul greu de 7 
kilograme şi în mâini 
microfonul, putea fi văzut la 
toate acţiunile principale, orga
nizate de Societatea „Mihai 
Eminescu”, iar în dimineaţa zilei 
următoare era deja pe peronul

autogării din Cernăuţi, 
transmiţând prin şoferii auto
buzelor pelicula cu imprimări
le făcute la Cernăuţi, pentru 
Radio Moldova. Erau clipe 
majore ale trezirii conştiinţei 
de neam şi Ion Rusu le-a trăit 
din plin.

El a fost şi printre primii, 
care a abordat problema 
deschiderii unei şcoli româ
neşti în centrul Cernăuţiului, 
şi s-a încadrat cu trup şi 
suflet în această activitate. 
Pentru el una dintre cele mai 
fericite zile din viaţă a fost 
cea din 1 septembrie 1991 
când şi-a deschis larg uşile 
noua şcoală românească din 
centrul Cernăuţiului -  Şcoala 
medie nr. 29, devenită Gim
naziul nr. 6. Era nespus de 

fericit şi sufletul îi radia de 
bucurie şi prin faptul că a 
contribuit la înfiinţarea şcolii, şi 
că şi-a adus aici fiica să înveţe 
în limba română. împreună cu 
buchetul de flori a luat cu sine şi 
legendarul reportofon „R-6”, de 
care nu s-a despărţit până nu a 
depus cerere de pensionare. Şi- 
a făcut cinstit datoria şi de 
părinte, şi de român, şi de jur
nalist profesionist.

Amintindu-ne cu gânduri 
senine, cu sentimente calde şi 
luminoase despre cel care a 
fost Ion Rusu.

Vânt ce adie 
din veşnica 

primăvară a artei
începeai doilea Prier fără Vitali KOLODII, 

fără acel zefir al elanului poetic care trezea la 
viaţă profunzimile spiritului ucrainean. El a 
menţinut, cât i-a fost hărăzit de soartă, acest 
spirit pe valurile înnoirii, împrospătându-l şi 
cu podoabe alese ale altor neamuri. Astăzi, 
după plecarea autorului în veşnicie, 
continuă s-o facă vasta sa operă literară, 
precum şi traducerile realizate din alte limbi. Se vor găsi regizori ca să pună în scenă 
poemele dramatice kolodiene despre ilustrele personalităţi ucrainene Meletii 
Smotriţki şi luri Fedkovyci, se vor decide unii exegeţi să-i analizeze fundamental 
scrierile poetice şi în proză, plasându-l pe autor în locul pe care merită să-l deţină în 
literatura ucraineană de la răscruci de milenii.

în ultimii ani ai vieţii sale Vitali Kolodii a săvârşit o adevărată faptă eroică pe frontul 
literelor ucrainene -  a tradus din română capodopera literaturii universale, poemul 
„Luceafărul” de Mihai Eminescu. Este considerată cea mai strălucită traducere în 
întregul areal slav şi laurii gloriei n-au întârziat să vină. I le-au oferit România şi 
Moldova, în semn de profundă recunoştinţă şi apreciere. Vitali Kolodii ştia şi despre 
intenţia studenţilor de la Colegiul de Arte „Isidor Vorobchievici” din Cernăuţi de a pune 
în scenă spectacolul „Luceafărul” în versiunea sa în ucraineană. Şi s-a întâmplat aşa 
că spectacolul a fost prezentat la Clubul de creaţie „Autograf” din centrul nostru region
al în semn de comemorare a autorului traducerii, la un an de la moartea lui. A fost un 
spectacol inspirat de tinereţe, dar neauzit şi neadmirat de mulţi dintre fraţii şi confraţii 
de condei ai lui Vitali Kolodii. Să fie aceasta o suflare rece şi păgubitoare, ca cea 
birocratică, în plină primăvară, care a adiat la plecarea Maestrului în lumea celor 
drepţi?

Oricum, zefirul elanului poetic al lui Vitali Kolodii va triumfa, căci adie din veşnica 
primăvară a artei. A lăsat pentru generaţiile viitoare o vastă comoară estetică, scrisă în 
graiul lui Taras Şevcenko. Şi tot în acest grai, asemănător cu trilul ciocârliei, a tradus 
din creaţia lui Mihai Eminescu, Grigore Vieru, a adus în cercul cititorilor ucraineni 
scrierile poeţilor români cernăuţeni Mircea Lutic, Vasile Tărâţeanu, llie Tutor Zegrea. A 
visat să fie auzită în ucraineană şi nemuritoarea baladă a neamului românesc -  
„Mioriţa”, dar n-a reuşit... O vor reuşi s-o facă cei ce-l vor urma? S-ar cere un răspuns 
afirmativ, iar pentru aceasta trebuie să se nască un Maestru de talia lui Vitali Kolodii -  
excepţional poet ucrainean şi traducător înzestrat cu har divin, pătruns până în adâncul 
sufletului de simţul universalităţii.

Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC

în casa sa, ridicată cu mâinile proprii 
la o margine a Cernăuţiului, pictorul Victor 
Olaru şi-a avut atelierul de creaţie. Des
tinul i-a repartizat puţin timp pentru ocu
paţia preferată. Panelurile tânjesc după 
amprenta degetelor sale, foile albe aşa şi 
n-au cunoscut până la capăt istorioarele 
sale hazlii, căci V ictor Olaru a fost şi 
umorist înnăscut, fiind menţionat la Fes
tivalul Internaţional de Umor „Mărul de 
Aur” de la Bistriţa (2001) şi la Festivalul 
Internaţional de Umor de la laşi (2002).

Sunt în aşteptarea luminii tiparului şi a 
drumului spre cititor două manuscrise de 
ale sale „Semafor în colivie” (schiţe umo
ristice) şi „Să nu ne uitaţi” (roman cu te
matica deportărilor). într-un interviu pen
tru presă Victor Olaru afirma: „Omul tre
buie să lase pe pământ o urmă frumoa
să”. El şi-a trăit frumos viaţa-i scurtă, în 
armonie cu oamenii, cu gândurile şi senti
mentele sale, cu natura: „Câte-o dată mi 
se pare/ C-ar vorbi cu mine-o frunză/ în 
desişu-i care gata/ într-o taină să m-as- 
cundă...”.

Lum inoase
l-au fost viata si fapta

La 2 aprilie Victor OLARU ar fi împlinit 60 de ani. Nu i-a fost 
dat să ajungă la acest jubileu, iar chipul lui luminos continuă să 
rămână în memoria rudelor apropiate şi a celor care l-au cunos
cut, căci luminoase i-au fost viaţa şi fapta.

A văzut lumina zilei la început de Prier 
în 1957, în familia pedagogilor Dumitru şi 
Olga Olaru din Mihorenii Herţei. Forţa di
vină l-a înzestrat cu har şi cu simţul frumo
sului, iar „primele lecţii” de pictură i le-a dat 
însăşi Natura încă în fragedă copilărie. 
Casa părintească era situată în mahalaua 
Hârtop, sub geana codrului, de unde se 
deschidea o privelişte pitorească. Băiatul, 
frapat de această frumuseţe, îşi avea locul 
preferat la geam şi desena ceea ce vedea. 
Iar mai târziu, la vârstă matură el va scrie în 
poezia „Visul”: „Eu văd un vis cu şoapte 
blânde/ Pe coama anilor ce iauţ galop:/ 
Răsar din glie flori plăpânde/ în suflul 
vântului de la Hârtop.// ... Am fost şi ieri 
acolo-n vis,/ Plimbându-mă prin văi, poie

ni,/ Din când în când mai gust din Paradis/ 
în ţara mea natală -  Mihoreni”.

Pe când era elev în clasa a doua primi 
în ziua de naştere cadoul demult visat -  un 
album pentru desen, acuarele şi peneluri, 
în localităţile din vecinătatea Mihorenilor nu 
era şcoală de pictură pentru copii, de 
aceea şi-a dezvoltat aptitudinile de sine 
stătător. Mai întâi a visat să devină profesor 
de istorie, însă n-a reuşit la examenele de 
admitere nici la Chişinău, nici la Cernăuţi. 
După prima nereuşită a fost chemat să-şi 
facă serviciul militar, unde a avut posibi
litate să se ocupe şi cu pictura, iar după a 
doua nereuşită a urmat Şcoala tehnico- 
profesională nr. 5 din Cernăuţi, însuşind 
specialitatea de asamblor mecanic. S-a

înscris şi a învăţat fără frecvenţă la 
Colegiul de arte, specialitatea re
gie. In timpul liber a frecventat 
Studioul de arte plastice din Cer
năuţi, avându-l ca îndrumător pe 
cunoscutul pictor şi pedagog Nico- 
lai Tkaciuk. împreună cu alţi tineri 
pictori de la Studioul de arte,
Olaru participă la primele sale 
expoziţii internaţionale -  în Polonia 
şi Bulgaria.

în calitate de pictor a lucrat pu
ţin de tot -  la Uzina „Kvarţ”. După 
absolvirea Colegiului de arte i s-a 
încredinţat postul de director al Că
minului cultural din Corovia şi acolo 
a organizat un studio de arte plas
tice pentru copii. învăţându-i 
copii să picteze, Victor Olaru picta 
şi el tablou după tablou. Prefera 
mai mult peisajele, natura statică.
Lucrările sale au completat colecţii 
personale ale admiratorilor de arte 
frumoase din SUA, Canada, Ger
mania, Polonia, Bulgaria. Penelul său a 
reprodus pe pânză încântătoarele peisaje 
bucovinene. El a „executat” totul ce-i dicta 
sufletul pictorului. Iar Victor Olaru a fost 
mereu îndrăgostit de natură, sentiment 
încercat încă din pragul casei părinteşti, 
într-o poezie el scrie: „Soarele se lasă la 
chindii,/ Razele-şi ascunde prin poieni,/ 
Baştina te-aşteaptă ca să vii - /  Casa părin- 
tească-n Mihoreni.// Nucul lângă poartă te- 
a-ntâlnit,/ Iarba îţi cunoaşte pasul,/ Mân
gâie zefirul liniştit:/„Bun venit acasă!”.

De Corovia este legată şi o altă îndelet
nicire, pasiune a pictorului Victor Olaru. Aici 
s-a afirmat şi ca iconograf. Când biserica 
din localitate a împlinit o sută de ani, 
enoriaşii i-au comandat lui Victor Olaru opt 
icoane, pictate în culori pe granit. El a fost 
dintre puţinii maeştri bucovineni, care a 
recurs la asemenea tehnologii complicate.

Iar cu prilejul jubileului de 600 de ani al 
oraşului Cernăuţi, Victor Olaru a pregătit 
mai multe plachete în relief cu diferite ima
gini ale „micii Viene” -  Universitatea, Ca
tedrala mitropolitană, Teatrul, Primăria ...
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Când mireasma văzduhului de primăvară pune stăpânire pe 
acest picior de plai, aducându-ne în viaţă bucuriajm plinirilor şi dul

ceaţa viselor, inima domnului Nicolao ŞAPCA, redactorul-şef al 
ziarului „Monitorul de Hliboca”, originar din satul lordăneşti, 
raionul Hliboca, este cuprinsă şi ea de farmecul acestui anotimp 
dumnezeiesc. Doar anume în această perioadă, dumnealui 

îşi sărbătoreşte ziua de naştere, prinzându-şi 
în pomul vieţii încă un inel.

De mic copil a visat să activeze ca jurnalist şi peste tot s-a mani
festat ca un om harnic, responsabil şi foarte sârguincios. Totodată, e 
om de omenie, de o rară bunătate sufletească, care ştie să 

din orice clipă a vieţii o sărbătoare, 
în orice situaţii ale vieţii nu-şi pier
de optimismul, pe faţa lui înfloreşte 
întotdeauna zâmbetul, e foarte 

binevoitor, e gata să-ţi întindă o mână de ajutor la nevoie. De 
aceea are foarte mulţi prieteni, oameni care-l înţeleg şi-l susţin.

Domnule Nicolae, vă felicită din toată inima, cu ocazia zilei 
de naştere, colegii de breaslă, membrii redacţiei noastre. Vă 
dorim sănătate, fericire, noi împliniri, realizarea visurilor frumoa
se şi ca îngerul păzitor să fie mereu alături.

La mulţi ani!

!!l_ il-ii* ■ i ' T̂°1

La finele lunii lui Mărţişor, în aceste zile pline 
de lumină şi mireasma adevăratelor sărbători, la 
30 martie, când anotimpul primăverii cerne încă 
odată cu petale de noroc, doamna

Ancuta BÂCU,
director-adjunct, profesoară de limba şi litera

tura română la Gimnaziul nr. 6 din or. Cernăuţi, îşi 
sărbătoreşte ziua de naştere.

Cu această deosebită ocazie, împreună cu 
toate florile primăverii, îi adresează cele mai cal
de şi sincere cuvinte de felicitare scumpul soţ 
Vasile, fiica Daniela, feciorul Adrian, ginerele 
Ion, precum şi drăgălaşa nepoţică Solomia, 
rudele, cumetrii, dar şi colectivul pedagogic, 
elevii şi părinţii, dorindu-i sănătate, mulţi 
ani fericiţi şi tot binele din lume. Fie ca 
pasărea norocului să vă poarte pe aripile 
sale pe toate căile destinului.

Vă dorim mulţi ani cu drag 
Şi doar primăveri în prag,
Sănătate, mult noroc 
Cu toţi cei dragi la un loc!

La mulţi ani!

în popor se zice că viaţa omului se măsoară 
nu cu anii, ci cu faptele. Şi dacă aceste fapte sunt 

demne, chibzuite şi înţelepte, merită să fie urmate 
şi de alţii. La sfârşit de Mărţişor împlineşte 

o vârstă frumoasă domnul

Gheorghe ŞODRÂNGĂ
din satul Mogoşeşti, raionul Herţa.

Merită să accentuăm faptul, că domnul Gheorghe este 
îndrăgostit de creaţie, de frumos, scrie versuri. Poezia lui 

este ca o flacără patriotică, în care dorul şi dragostea pentru 
limba şi cultura strămoşească străbate timpul şi veşnicia. 

Bunul Dumnezeu i-a dăruit doi copii, două flori, pe care 
i-a crescut împreună cu soţia cu mare dra

goste, altoindu-le cele mai frumoase trăsături de caracter, semănând în sufle
tele lor seminţele binelui, omeniei, dragostei de graiul matern şi de vatra strămo 
şească. Ţine mult la ei şi face totul pentru fericirea lor.

Domnule Gheorghe, cu ocazia zilei de naştere vă felicită din toată inima toţi 
cei care vă cunosc şi vă stimează, cei care ţin nespus de mult la dumneavoas
tră, dorindu-vă multă sănătate şi noroc, bucurii şi împliniri. Inima să vă fie cuprin
să întotdeauna de iubire -  iubirea faţă de fiinţele scumpe, de prieteni, rude, 
de satul natal şi de poezie... Căci, după cum spune un poet: 

lubirea-i floare vie din grădină,
Ivită-n zori -  minune trecătoare,
Ca să-ţi reverse-n suflet până moare 
Potop de strălucire şi lumină.
La aceste cordiale felicitări se alătură şi colectivul 

„Libertatea Cuvântului”, dorindu-i mari succese pe tărâmul de creaţie.
La mulţi şi fericiţi ani!

în aceste zile, mult stimata doamnă
Zinaida SMOCHINĂ-ROTARU,
poetesă populară din frumoasa localitate 

Costiceni, raionul Noua Suliţă, şi-a adunat în “casa 
mare a vârstei” cea de-a 76-a primăvară însorită, 

ce este înmiresmată de culorile fermecătoare ale 
narciselor şi lalelelor fin parfumate.

Cu acest prilej, sărbătorita este felicitată şi îmbrăţi- 
cu drag de cei dragi sufletului, care-i aduc în dar 

cele mai alese flori în semn de recunoştinţă profundă 
dragoste. Doamna Zinaida este o bună gospodină, 
gazdă primitoare, ospitalitatea constituind cartea de 

a familiei. Scrie versuri şi istorioare foarte 
interesante, dragostea, bucuria vieţii, natura, viaţa din 
Valea Prutului şi copilăria sunt temele abordate în poe

ziile sale. Iar florile, aceste semne ale naturii ce sunt dăruite din partea celor 
dragi inimii, se aştern aidoma unui covoraş multicolor în faţa 
casei doamnei Zinaida, cu prilejul zilei de naştere.

Zile senine, belşug, fericire, tot binele din lume, 
iar Bunul Dumnezeu, cu noroc şi sănătate, să 
călăuzească calea vieţii.

Pe drumul drag al vieţii 
Să vă însoţească Dumnezeu 
Şi să simţiţi căldura inimilor dragi 
In zi de bine şi de greu.

La mulţi ani!

tu-----------------
Ziarul nostru la solicitările dumneavoastră aduce în casele 

tuturor prietenilor cele mai cordiale urări de viaţă lungă cu pri
lejul sărbătoririi zilei de naştere. Şi această felicitare, însoţită 

de urări de bine şi sănătate, este adresată mult stimatei 
doamne

Nina DAMASCHIN
din Cernăuţi, care-şi prinde în buchetul anilor încă un tran

dafir fin parfumat de anotimpul dumnezeiesc al primăverii. 
Pentru o doamnă dornică de viaţă şi înfrăţită cu munca şi 
frumosul, ziua de naştere care este scăldată-n culorile şi 
mireasma florilor împărăteşti este o mult aşteptată şi 
frumoasă ocazie de a fi felicitată din 
adâncul inimii de cei
dragi sufletului, care- 
i doresc tot ce poate 
fi mai drag pe aceas
tă lume: multă, multă 

sănătate, că-i mai scumpă decât toate, sincere urări 
de viaţă lungă, zile cu soare, tihnă în suflet, pace în 
casă, pâine pe masă şi tot ce este mai scump în 
viaţa omului -  fericire şi cât mai multe bucurii de pe 
urmele copiilor.

La mulţi ani!
!

ÎN ATENŢIA

Dacă doriţi ca felicitările 
şi publicitatea dumnea

voastră să apară la timp, vă 
rugăm să le expediaţi pe 
adresa redacţiei până în 

ziua de marţi a săptămânii 
de apariţie a ziarului.

Colectivul redacţiei

Secretul longevităţii
Satul unde sute de locuitori au peste 100 de ani

/R ozm arinu l este, se pare a 
f  \ f i ,  secretul unei vieţi mai 

lungi, într-un mic sat din Italia. 
Dieta mediteraneană este foarte 
cunoscută pentru beneficiile ei 
asupra organismului uman.

Oamenii de ştiinţă au rămas însă 
uimiţi de starea de sănătate exemplară 
a locuitorilor unei anumite regiuni din 
Italia, depăşind cu mult vârsta de 83 de 
ani. Oamenii de ştiinţă au observat că 
toţi rezidenţii de aici consumă foarte 
mult rozmarin şi cred că dieta este cea 
care le influenţează longevitatea. 
Scopul acestui studiu pe termen lung 
este să descoperim de ce aceşti 300

în dieta lor există foarte mult rozmarin, 
o plantă excepţională, dar şi că fac 
multe drumeţii lungi pe munte pentru a 
obţine această plantă. Iar acest exerci
ţiu fizic împământenit în stilul lor de 
viaţă contribuie şi el la vârsta înaintată, 
afirmă cercetătorii. Dieta şi stilul de 
viaţă mediteraneene sunt foarte sănă
toase pentru inimă şi previn diabetul de 
tip 2, anumite forme de cancer. Trebuie 
să aflăm dacă un singur aliment din 
dietă, respectiv rozmarinul, este răs
punzător de efectele asupra sănătăţii 
lor sau dacă este vorba despre o com
binaţie de mai mulţi factori - consum 
crescut de fructe, legume, plante,

de oameni trăiesc atât de mult, prin 
efectuarea unor analize genetice com
plete şi examinând stilul lor de viaţă şi 
în mod particular dieta. Am observat că

peşte, ulei de măsline ca sursă princi
pală de grăsime, cantităţi moderate de 
vin şi plimbări dese, afirmă nutriţioniştii 
şi cercetătorii.



LC
Joi, 30 martie 2017 Vedete

Faceţi cunoştinţă: 
Zaklina, cea mai sexy 
bunică din lume

său de Instagram. Zaklina are 
47 de ani şi este bunică, dar nu 
are nici un rid pe faţă, are un 
corp incredibil, iar "micile 
bucurii” din viaţa sa se numesc: 
Fendi, Hermes, Chanel, Louis 
Vuitton sau Dolce & Gabbana.

Zaklina se îmbracă mereu 
după ultimele tendinţe ale 
modei, aşa că are deja sute de 
mii de admiratori din toată lumea 
care vor să se inspire din stilul 
ei.

Deşi pare un model de 25 de 
ani, sârboaica are deja doi 
nepoţei de la fiica sa de 28 de 
ani. Dar să lăsăm vorbele şi să 
vă prezentăm câteva imagini cu 
cea mai frumoasă bunică!

Cristina GOSTIUC

La 47 de ani, ar putea da clasă multor tinere şi 
chiar multor modele. Cu toate acestea, ea nu 

face carieră, ci vede moda ca pe o pasiune. 
Originară din Serbia, Zaklina face furori în Roma, 
oraşul în care a ales să locuiască.

Ea a devenit celebră pe pasiunii sale pentru modă şi are 
reţelele de socializare datorită deja 158.000 de fani pe contul

liderul presei româneşti 
din Ucraina
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