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Mai multe maşini şi camioane au rămas blocate 
pe drumurile din regiunea Cernăuţi din cauza 

viscolului şi zăpezii abundente.

Reprezentanţii Direcţiei regio
nale pentru situaţii de urgenţă au 
intervenit pentru a debloca din 
nămeţi 60 de camioane în raionul

ATENTIE, ŞOFERI!
Zeci de camioane blocate din cauza 

viscolului pe drumurile din 
regiunea Cernăuţi

Hotin, la Storojineţ, Mahala şi 
Ostriţa. Şi la Cernăuţi se circulă 
infernal. Cernăuţenii sunt nemul
ţumiţi de felul cum sunt curăţate 
străzile, în pofida faptului că 
Primăria anunţă că face tot ce-i stă 
în puteri pentru a ameliora situaţia, 
în acelaşi timp, şoferii sunt sfătuiţi 
să scoată maşinile doar în caz de 
urgenţă. Cei care pornesc la drum 
trebuie să fie foarte prudenţi, să 
adapteze permanent viteza de 
deplasare la condiţiile de drum, iar

înainte de a face manevre rutiere 
să se asigure temeinic. Trebuie 
păstrată distanţa suficientă faţă de 
partenerii de trafic. De asemenea 
şi pietonii sunt îndemnaţi să evite, 
pe cât e posibil, folosirea părţii 
carosabile, mai ales în perioada 
nocturnă şi în condiţii de vizibilitate 
redusă. Meteorologii anunţă încă 
câteva zile de iarnă crâncenă. 
Vremea va fi geroasă, iar tempera
turile minime se vor situa între - 8 
şi -15  grade Celsius.

Dispar medicamentele 
din farmacii

Actualmente sunt vândute medicamentele achiziţionate anterior. 
Farmaciştii susţin că următoarele săptămâni pot fi critice pentru per
soanele care suferă în primul rând de boli hipertonice, diabet şi astm 
bronşic. Până când distribuitorii nu vor vedea reguli clare şi trans
parente la nivel legislativ, medicamentele nu vor fi importate în 
Ucraina.

In  farmaciile din ţară dispar medicamentele esenţiale pentru 
oameni. Efectele scăderii forţate a preţurilor le cunosc acum 
cel mai bine bolnavii cardiaci, cu diabet zaharat sau astm 
bronşic. Multe dintre medicamentele de care au nevoie aceşti 
bolnavi nu se mai găsesc acum în vânzare, pentru că 
farmaciştii au sistat achiziţionarea lor după ieftinirea obligato
rie.

Şantier fără de sfârsit
9 9

la Şcoala din Iordănesti
9 9

în regiunea Cernăuţi 
numărul clădirilor de menire 
socială aflate în construcţie 
este în creştere alarmantă.

Lipsa banilor este principalul 
motiv pentru care finisarea 
acestor lucrări este amânată. 
Majoritatea obiectivelor în 
construcţie sunt şcoli şi 
grădiniţe. Promisiunile auto
rităţilor rămân doar pe hârtie, iar 
sute de copii din regiune sunt 
nevoiţi să înveţe în clădiri vechi 
sau avariate şi care sunt încălzi
te cu sobe. Astfel de clădiri în 
construcţie sunt în toate raioa
nele regiunii. Amintim aici des
pre Complexul Instructiv-Edu- 
cativ de la Dăvideni (raionul 
Storojineţ), construcţia căruia a 
început în 1990, grădiniţa de la 
Sneaciv din acelaşi raion a cărei 
piatră de temelie a fost pusă cu

20 de ani în urmă. De ase
menea şi la Iordănesti se cons
truieşte o nouă şcoală româ
nească. Lucrările au început în 
2011, iar cei responsabili nu ştiu 
când vor fi terminate. Noua 
unitate de învăţământ este 
prevăzută pentru a învăţa 600 
de copii. Localnicii speră ca pe 
lângă această şcoală să fie 
deschisă şi o grădiniţă cu mai 
multe grupe, pentru că grădiniţa 
veche este neîncăpătoare pen
tru numărul mare de solicitări. 
Din acest motiv părinţii sunt 
nevoiţi să-şi dea odraslele la

instituţiile preşcolare din satele 
vecine. "Pentru finisarea 
lucrărilor de construcţie a noii 
şcoli e nevoie de încă 14 milioa
ne de grivne. Actualmente sunt 
efectuate lucrări asupra 
instalaţiei de încălzire a şcolii. 
Joi şantierul de construcţie va fi 
vizitat de către importanţi oficiali 
ai regiunii Cernăuţi şi sperăm că 
în viitorul apropiat fondurile 
necesare vor fi alocate. Eu cred 
că în acest an noua şcoala va fi 
dată în exploatare”, a declarat 
pentru „L.C.” primarul satului 
Iordănesti, Gheorghe Lutic.
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Părinţii îşi abandonează copiii din cauza sărăciei
în regiunea Cernăuţi 

numărul cazurilor când 
părinţii îşi abandonează 
copiii este în creştere.

Din cauza sărăciei co
piii sunt daţi în grija statului 
chiar de cei care le-au dat 
viaţă, însă nu le pot asigu
ra un trai decent. Despre 
aceasta a declarat Lud- 
myla Filipeţ, medicul-şef al 
Orfelinatului regional spe
cializat din Cernăuţi. "Este 
o tendinţă care ne îngrijo
rează. La 1 ianuarie 2015 
aveam 12 copii abandonaţi, în 
2016-30, iar la data de 1 ianuarie 
2017 numărul acestor suflete nevi
novate a ajuns la 47. Cred că 
această tendinţă se explică prin 
sărăcia totală a cetăţenilor. Oame
nii nu au locuinţă şi serviciu. O 
situaţie similară a fost cu 19 ani în

urmă, când aveam 93 de copii la 
80 de paturi disponibile. Femeile 
îşi abandonau copiii chiar în sala 
de aşteptare. Această situaţie se 
repetă acum, când mamele îşi pă
răsesc copiii în maternitate”. 
Pentru întreţinerea unui copil la 
Orfelinat se cheltuiesc 29,55 griv

ne. Din aceasta suma 9,65 
grn. sunt alocate din buget, 
iar 19,90 grn. sunt oferite de 
sponsori. De la începutul 
anului curent la Orfelinatul 
regional au nimerit alţi 4 
micuţi. "Evident, la început 
copiii sunt foarte stresaţi. Mai 
ales pentru acei care au 
suferit violenţă în familie. Noi 
depunem toate eforturile 
pentru a-i convinge că aici 
nimeni nu-i va face să sufe
re. Este o imagine groaznică 
când părinţii îşi abandonea

ză copiii. De aceea, îndemn părin
ţii care nimeresc în situaţii dificile 
de viaţă să aducă copiii la instituţia 
noastră. Noi vom avea grijă de ei”, 
spune Ludmyla Filipeţ, medicul- 
şef al Orfelinatului regional spe
cializat din Cernăuţi.

Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN



LC
Eveniment Joi, 9 februarie 2017

EXPERT UCRAINEAN: ARERAREA UCRAINEI 
IA  NATO ESTE IMPOSIBIlA

Aderarea Ucrainei la 
NATO este imposibilă, 
chiar dacă majoritatea 
cetăţenilor îşi vor dori 
acest lucru.

Aceasta este opinia repu
tatului jurnalist şi comentator 
politic din Ucraina, Vitali Por- 
tnikov, pe care o exprimă într-un 
interviu acordat publicaţiei 
Berliner Morgenpost pe margi
nea posibilului referendum cu pri
vire la aderarea Ucrainei la 
NATO. "Chiar şi oamenii care 
habar nu au de politică înţeleg că 
aderarea la NATO va duce la un 
conflict cu Rusia. Ucraina nu are 
nevoie de conflicte nici cu Rusia, 
nici cu Occidentul”. Schimbarea 
bruscă a opiniei publice referitoa
re la Alianţa Nord-Atlantică este 
"meritul” preşedintelui rus, 
Vladimir Puţin, care a lansat 
agresiunea împotriva Ucrainei. 
"NATO este percepută ca o 
"umbrelă”, a cărei prezenţă nu ar 
fi oferit Rusiei posibilitatea de a 
ocupa Crimeea şi Donbasul. De 
aceea, ucrainenii cred că dacă 
Ucraina ar fi aderat la NATO, 
agresiunea rusă nu ar fi avut loc. 
NATO nu a putut ajunge la un 
consens privind acordarea ţării

noastre a unui "Plan de Pre-ade- 
rare”, care nu ar fi obligat la nimic 
Alianţa. Până când nu va fi regle
mentat conflictul cu Rusia, uşile 
NATO rămân închise pentru 
Ucraina”, menţionează V. 
Portnikov. Momentul adevărului 
va avea loc după ce războiul din 
Donbas se va încheia. "Să ne 
imaginăm că în Rusia va fi 
schimbată puterea, iar noua con
ducere va fi de acord cu 
dezocuparea Donbasului şi 
Crimeii, Ucraina va beneficia de 
recompensări, noul preşedinte

rus va vorbi de "politica criminală” 
a lui Puţin, stabilirea unei noi 
prietenii între Rusia şi Ucraina şi 
depăşirea consecinţelor
ocupaţiei. Care va fi opinia 
cetăţenilor ucraineni în contextul 
când ameninţările la adresa 
Ucrainei vor dispărea, iar Alianţa 
va fi pregătită să primească 
Ucraina în componenţa ei? 
Atunci va fi o alegere nu de pe 
poziţia victimei. Va fi opţiunea 
unei ţări prospere şi puternice”, 
conchide editorialistul Vitali 
Portnikov.

Liderul separatiştilor 
din Doneţk a fost ucis

Rebelii din Estul Ucrainei suferă noi pierderi. 
Comandantul grupării extremiste “Somali”, Mihail Tolstîh, 
poreclit “Ghivi”, aa fost omorât.

Anunţul a fost făcut de autorităţile autodeclaratei republici Doneţk 
prin intermediul unui comunicat. Un obuz de tip “Shmel” ar fi nimerit 
în biroul liderului grupării “Somali” chiar în momentul în care acesta se 
afla înăuntru. Săptămâna trecută, şeful poliţiei autodeclaratei republici 
Lugansk, Oleg Anaşcenko, a fost omorât după ce maşina în care se 
afla a explodat. Un alt lider al separatiştilor, Arsen Pavlov, zis 
Motorola, a fost ucis în octombrie, anul trecut, în urma unei deflagraţii.

Gh.S.: Cancerul este a doua 
cauză a mortalităţii umane. Bolile 
cardiovasculare rămân în prezent 
cea mai mare cauză a deceselor la 
nivel mondial. Există mai multe 
teorii cu privire la apariţia şi dezvol
tarea cancerului. însă nimeni nu a 
putut da o definiţie clară. Sunt 
bătrâni de peste 90 de ani care au 
fumat toată viaţa şi nu au cancer la 
plămâni. în schimb, acum aproape 
toţi fumătorii de ţigări nimeresc la 
noi cu cancer de plămâni. O pro
blemă deosebit de gravă o repre
zintă cancerul de sân. Anual în 
regiune sunt diagnosticate în jur de 
2.200 de astfel de cazuri. Cu păre
re de rău, la 30 % dintre paciente
le care se adresează boala se află

într-o stare avansată. Noi, medicii, 
uneori suntem neputincioşi atunci 
când boala se află în stadiul 3 sau 
4.

„L.C.”: Cât de des se reco
mandă unei femei, să treacă o 
verificare medicală?

Gh.S. în primul rând e necesar 
ca fiecare femeie să-şi facă perio
dic o autoexaminare a sânilor. 
Dacă găseşte o zonă care dă de 
bănuit, trebuie să se adreseze de 
urgenţă la medic. Avem medici 
buni în fiecare centru raional. De 
asemenea, se pot adresa la 
Dispensarul Oncologic regional din 
Cernăuţi. Mamografia rămâne cea 
mai sigură examinare radiografică 
a sânului. Această maladie poate fi

prevenită printr-un mod sănătos de 
viaţă. în primul rând, mă refer la o 
viaţă sexuală sănătoasă. Nu există 
o reţetă pe care să o recomand 
împotriva acestei boli. Există mai 
mulţi factori de risc. Cancerul nu 
apare într-un corp sănătos, sau 
într-un organ sănătos. De exem
plu, chiar şi bronşita cronică poate 
să ducă treptat la apariţia can
cerului. De asemenea şi gastrita 
sau unele boli de piele pot dege
nera în cancer. Menţionez şi faptul 
că cancerul de sân nu este o pro
blemă specifică femeilor. Sunt 
foarte mulţi bărbaţi care suferă de 
această boală. Cu toate acestea, 
bărbaţii suferă cel mai des de can
cer de prostată. Cu zece ani în

urmă această boală era întâlnită 
foarte rar. La etapa actuală numă
rul cazurilor de cancer de prostată 
este foarte mare.

„L.C.”: Domnule dr. Gheor- 
ghe Scrândiţa, aţi făcut nenu
mărate stagii de perfecţionare în 
medicină. Participaţi la nume
roase congrese internaţionale. 
Statisticile atestă că numărul 
cazurilor de cancer e mai mare 
anume în ţările sărace. Ce loc 
ocupă Ucraina în această listă?

Gh.S.: Cu câţiva ani în urmă 
am participat la un stagiu de 
perfecţionare la Praga. Am aflat un 
amănunt important: în Cehia 
aproape că nu există femei bolna
ve de cancer de col uterin de sta
diul trei sau patru. în Europa 
femeile sunt mai conştiente şi se 
consultă mai des la medic. în 
ultima perioadă şi ucrainencele au 
devenit mai responsabile. Depis
tăm mai puţine cazuri de boală 
avansată. Este foarte important ca 
toţi cetăţenii să fie informaţi cu pri
vire la pericolul îmbolnăvirilor cu 
cancer. Omenirea nu a găsit un 
leac pentru această maladie, însă 
tehnologiile moderne pot prelungi 
viaţa unui bolnav de cancer. 
Trebuie să punem accentul pe

stilul de viaţă sănătos. Sedentaris
mul, fumatul, consumul excesiv de 
alcool, etc. pot favoriza apariţia 
cancerului.

Până în prezent au fost 
identificate 250 de tipuri de 
cancer. Anual, 8,2 milioane de 
oameni din întreaga lume mor 
din cauza cancerului, din care 
jumătate prematur, la vârste 
cuprinse între 30 şi 69 de ani. 
Cea mai veche descriere a 
cancerului a fost descoperită 
în Egipt şi datează din anul 
3000 î.Hr. Documentul poartă 
numele de Papirusul Edwin 
Smith şi reprezintă o copie a 
unui fragment dintr-un 
manual ce tratează chirurgia, 
în el sunt descrise 8 cazuri de 
tumori sau ulcere ale sânilor 
care au fost tratate prin caute
rizam cu ajutorul unei unelte 
speciale. Totuşi, autorul 
manualului, care nu i-a dat 
niciun nume bolii, specifică 
faptul că nu există niciun tra
tament împotriva acestei boli.

Pagină realizată de Mihai URSU

Dr. Gheorghe SCRÂNDIŢA: 
„Cancerul poate fi învins!”

Incidenţa cazurilor de cancer este în continuă creştere şi acest fapt a devenit o ameninţare glo
bală. Anual în Ucraina sunt înregistrate 160.000 de noi cazuri de îmbolnăvire cu cancer, iar 90.000 de 
oameni mor din cauza acestei boli. în anul 2016 în regiunea Cernăuţi au fost înregistrate 702 cazuri 
de cancer. Potrivit medicilor, cancerul de sân se află pe primul loc în lista bolilor oncologice, urmat 
de cancerul de colon şi cel de piele. Diagnosticarea precoce a cancerului salvează vieţi. Aceasta este 
opinia dlui Gheorghe Scrândiţa, medic-oncolog la Dispensarul Oncologic din Cernăuţi. Personalitate 
marcantă a vieţii medicale din Ucraina şi un nume de prestigiu al vieţii medicale internaţionale, dr. 
Gheorghe Scrândiţa consideră că cancerul nu este o sentinţă de moarte, iar diagnosticarea timpurie 
a acestei maladii poate salva viaţa.
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REVERSUL.,FISCAL'
Al MAJORĂRII SALARIILOR

cu numere de înmatriculare 
străine amenda poate con
stitui 618 mii grivne. în ase

menea cazuri poporul 
ne: nu face

cât du bala. 
în acelaşi

Concomitent 
cu majorarea 

salariului minim 
până la 3.200 
grivne, în Ucraina 
au crescut şi 
sancţiunile pentru 
încălcarea legislaţiei 
muncii. Bunăoară, pen
tru plătirea salariului „în 
plic”, ceea ce înseamnă 
şi neachitarea cotizaţiei 
sociale unice, patronul 
poate fi impus la o 
amendă de 320 mii griv
ne. Anume această cifră 
a trezit o reacţie neuni
vocă, semnalează presa 
centrală.

Mai există şi o altă „sur
priză” pentru patroni. Dacă 
careva dintre ei va refuza 
să-i primească pe funcţio
narii care urmăresc respec
tarea de către acesta a 
legislaţiei muncii, el va fi 
pedepsit cu o amendă de 
9.600 grivne. Dar, iată, pen
tru folosirea autovehiculului

t i m p  
p e n t r u  
unele în 
c ă lc ă r i 
mai gra
ve amen 
da e cu 
mult mai mi
că. Pentru 
atitudinea necuvenită 
a părinţilor faţă de copiii 
minori suma amenzii este 
de la 17 până la 51 de griv
ne, pentru comportarea 
violentă cu animalele vino
vaţii sunt amendaţi cu 153- 
357 grivne. Acapararea sa
mavolnică a obiectivelor 
acvatice prevede o pedeap
să financiară de 153-357 
grivne, iar a loturilor de 
pământ - 170-850 grivne. 
Pentru tăierea nesanc

ţionată a copacilor în rezer
vaţiile naturale amenda e 
de 850 grivne.

Politologul Ruslan Bor- 
tnik este de părerea că re
ducerea vădită a unor tipuri 
de amenzi atestă despre 
corupţia în rândurile celor 
de la putere.

Majorarea de la 1 ianua
rie anul curent a salariului 
minim până la nivelul de 
3.200 grivne se răsfrânge şi 
negativ asupra cetăţenilor. 
Din cauza lipsei de mijloace 
financiare, lucrătorii buge
tari sunt trimişi în concediu 
forţat şi fără plată, li se 
reduc orele de muncă. 
Pentru a plăti mai puţine 

impozite, la fel se proce
dează şi în mediile de 

afaceri. E mare bătaie 
de cap, ba chiar şi 

durere de cap, 
când intenţiile bu

ne nu cores
pund posibi

lită ţilo r 
’f  i -

nan
e i a - 

r e . 
Răm â

ne să 
s p e r ă m  

la timpuri 
^ mai bune,

când intenţiile' 
statului vor coincide cu po
sibilităţile lui.

Dar din dar se face ralul
Se spune că nu există durere străină. în condiţiile când 

obuzele ce explodează în cartierele locative ale oraşului 
Avdiivka pot lipsi fam ilii întregi de acoperiş deasupra capului în 
toiul iernii, pot transform a în cenuşă agonisirile lor de o viaţă, 
sunt foarte im portante ajutorul şi susţinerea bieţilor oameni de 
către întregul popor, lată de ce în întreaga ţară se colectează  
ajutoare um anitare pentru locuitorii din Donbas. La fel se 
procedează şi în regiunea noastră.

-  Săptămâna trecută au fost adunate ajutoare din satele comunei 
noastre, ne comunică primarul Consiliului sătesc Mămăliga, dl Arcadie 
Şova. Foarte activi au fost elevii şi cadrele didactice. Oamenii au dat

şi îmbrăcăminte, şi încălţăminte, au adunat produse alimentare. Toate 
acestea au fost duse la Noua Suliţă, iar de acolo la Cernăuţi, pentru ca 
în mod centralizat să fie transportate la destinaţie. Cetăţenii noştri 
înţeleg bine nevoia şi durerea altora, iar prin faptele lor de binefacere 
caută să le ajute cu ce pot şi sincer cred că pacea, totuşi, va dăinui în 
ţara noastră.

Cineva spunea că tre
cutul, dacă nu este 
povestit, se uită. în vea
cul celor mai îngrozitoa
re războaie din istoria 
omenirii, românilor din 
nordul Bucovinei, ţinutul 
Herţa şi din nordul 
Basarabiei le-a fost sortit 
să treacă prin calvarul 
deportărilor şi să 
suporte ca mucenicii 
fărădelegile şi satanis
mul unui regim totalitar, 
în pofida acestor încer
cări, ei nu s-au înstrăinat 
de credinţa şi tradiţia 
strămoşească, nu li s-a 
şters memoria de neam. 
După jumătate de secol 
de tăcere, istoria tragică 
a început să fie povestită 
pentru a nu fi uitată 
complet.

Societatea „Golgota” (preşe
dinte Octavian Bivolaru), ajunsă 
la 26 de ani de activitate şi la 
statut panucrainean, îşi îndepli
neşte misiunea de eternizare a 
numelor conaţionalilor noştri, ca
re şi-au dus crucea de mucenici 
în „siberii”, dincolo de cercul 
polar („la urşii albi”, după cum se

NU II S-A STERS MEMORIA DE NEAM
spune în popor) şi în stepele Ka- 
zahstanului. Dar două tragedii, 
scrise cu sânge la „hotarul proas
păt unional” în 1941, sunt come
morate în mod deosebit. Este 
vorba de încercările românilor 
din valea Prutului -  la Lunca 
(ianuarie-februarie) şi a celor din 
valea Şiretului -  la Fântâna Albă 
(1 aprilie) de a scăpa de „raiul 
bolşevic”, încercări care au fost 
oprite de gloanţele grănicerilor 
sovietici. în afară de depunerea 
de flori şi de a aprinde lumânări 
în aceste locuri ale jertfirii de 
sine, conducerea Societăţii „Gol
gota” organizează an de an 
conferinţe cu tema evenimen
telor tragice de la Lunca şi Fân
tâna Albă.

în 2017 o astfel de conferinţă 
s-a desfăşurat duminică, 5 
februarie, în incinta Casei Naţio
nale a Românilor din Cernăuţi, 
cu participarea mem-brilor activi 
ai Societăţii „Golgota”, delega
ţiilor din România (Dorohoi, Bo
toşani, Rădăuţi), reprezentantu
lui Consulatului General al Ro
mâniei la Cernăuţi, Edmond 
Neagoe, reprezentantului ARS 
Cernăuţi, Alexandru Grigorişin, şi 
a unui grup de tinere talente, 
îndrăgostite de cântecul româ
nesc (îndrumate de lurie Levcic). 
Vorbitorii, dar în mod deosebit 
scriitorul şi publicistul Dumitru 
Covalciuc, au subliniat că, deşi s- 
a scris foarte mult despre „Gol
gota” neamului românesc din 
ţinutul nostru bucovinean, lip
seşte o lucrare ştiinţifică pe

această temă, e nevoie ca toate 
aceste materiale să fie selectate 
şi incluse într-un volum solid de 
tipul „Cărţii memoriei”. Domnul 
Dumitru Covalciuc a accentuat 
că încercări de a trece frontiera 
pentru a scăpa de teroarea regi
mului totalitar au mai fost şi în 
unele localităţi storojineţene, 
despre care nu se aminteşte în 
nici o pagină de memorie. „Să 
venim la anul cu realizări con
crete în această privinţă”, i-a 
îndemnat pe membrii „Golgotei”, 
dl Dumitru Covalciuc, fiind con
ştient de faptul că o bună parte 
din acest volum de muncă ur
mează să-l îndeplinească el 
însuşi. Fiecare să-şi aducă con
tribuţia după capacităţile de care 
dispune. Chiar şi o lumânare 
aprinsă, o rugăciune rostită în 
aceste locuri sfinte pentru 
neamul nostru românesc în
seamnă mult. E o mărturie că 
memoria e vie. Ne-au demons- 
trat-o cu o duminică în urmă un 
grup de tineri din suburbia 
Horecea a Cernăuţiului, îndem
naţi de profesorul de română şi 
de dirijorul corului bisericesc din 
această localitate, Nicolae Cos- 
taş. Ei s-au deplasat la Lunca şi 
la crucea, ridicată pe malul 
Prutului, unde în iarna anului 
1941 au fost seceraţi de gloan
ţele grănicerilor şi câţiva hore- 
ceni, au rostit rugăciuni întru veş
nica pomenire a martirilor. O fac 
din îndemnul inimii şi nu pentru 
prima dată.

Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC
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JERTFA ARUNCATA 
PE SOSEA
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Surse ale primăriei din nătăi şi răni. în afară de 

Komarovo, raionul Kelmenţi, aceasta, nimeni dintre săteni 
au dat publicităţii versiunile nu a văzut nici maşina, chipu- 
localnicilor referitoare la tra- rile, implicată în accident şi 
gicul accident rutier, ce s-a nici momentul impactului ca 
produs în acest sat. atare. Cu toate acestea, rep-

Reprezentanţii primăriei rezentanţii primăriei afirmă că 
afirmă că variantele discutate medicii legişti au constatat că 
ale evoluării evenimentelor decesul bărbatului a survenit 
pot să nu corespundă în urma impactului cu un 
realităţii, însă constată că cea automobil. Biroul de experti- 
mai răspândită versiune este ză medico-legală nu a con- 
aceea că corpul bărbatului firmat şi nici nu a infirmat ver- 
decedat putea fi aruncat pe siunea respectivă din cauza 
şosea. Sătenii sunt înclinaţi tainei anchetei. Şoferul, impli- 
să creadă astfel, deoarece cat în accident a abandonat 
corpul stătea întins drept. în jertfa şi a fugit de la locul cri- 
acea noapte, în apropierea mei, afirmă surse din cadrul 
barului din sat s-a iscat un Direcţiei principale a Poliţiei 
conflict. Oamenii legii au des- Naţionale în regiunea Cer- 
coperit pe corp urme de vâ- năuţi.

Medicul-corupt va sta cinci 
ani la răcoare

Judecătoria raională întâi Mai din oraşul Cernăuţi a susţinut 
poziţia Procuraturii orăşeneşti şi l-a recunoscut vinovat pe un 
fost şef de secţie de la unul din aşezămintele medicale din 
regiune de comiterea crimei prevăzute de articolul 368 punct 3 
(luare de mită de către o persoană cu post de răspundere) al 
Codului Penal al Ucrainei. Anchetatorii au constatat că medicul 
a cerut şi a primit de la un cetăţean cinci mii de grivne pentru 
întocmirea şi eliberarea concluziei pozitive a comisiei medicale 
consultative pentru un copil minor invalid pentru ca acesta să 
poată primi pensie. La finele lunii ianuarie a anului trecut 
oamenii legii l-au reţinut pe medicul corupt imediat după ce a 
primit suma respectivă. Judecata i-a pronunţat o sentinţă sub 
formă de privare de libertate pentru o perioadă de cinci ani cu 
privarea de dreptul de a ocupa o funcţie legată de îndeplinirea 
activităţii organizatorice şi administrative pentru un termen de 
trei ani.

DOI STUDENT! îl JEFUIAU PE 
TDECĂTORI ÎN PLINĂ STRADĂ

Poliţiştii i-au reţinut pe doi minori, care-i jefuiau pe tre
cători în apropiere de hotelul "Ceremoş” din Cernăuţi.

Ţinta tinerilor infractori erau, în temei, femeile şi fetele. Ambii 
studiază la unul din colegiile din oraş. Prima jertfă a infractorilor 
a fost o femeie de 51 de ani, de la care cei doi au smuls poşeta 
în care se afla telefonul mobil, o oarecare sumă de bani şi lucruri 
personale. Smulgându-i din mâini poşeta, tinerii au ameninţat-o

cu răfuială fizică şi au fugit în direcţia parcului din apropiere. 
Peste câteva zile poliţia a primit un apel analogic de la o feme
ie de 43 de ani din centrul regional. Poliţiştii au constatat că 
autorii jafurilor sunt unele şi aceleaşi persoane şi au derulat o 
serie de măsuri operative. în scurt timp, cei doi infractori au fost 
identificaţi şi reţinuţi. Studenţii au fost exmatriculaţi din instituţia 
de învăţământ în care studiau şi urmează să răspundă în faţa 
legii.

JEFUITORI DE BANCOMATE PRINŞI IA CERNĂUŢI
7 7

Colaboratorii 
Secţiei de urmărire 
penală din cadrul 
Direcţiei principale a 
Poliţiei Naţionale în 
regiunea Cernăuţi i-au 
reţinut ”pe urme 
proaspete” pe doi băr
baţi, care au prădat un 
bancomat din incinta 
Secţiei "Ukrpoşta” de 
pe strada Pivdeno-Kil- 
ţeva din centrul regio
nal.

Oamenii legii au 
constatat că bărbaţii au 
comis şi în trecut infrac
ţiuni analogice. Bucuroşi 
că au spart bancomatul, 
cei doi au încercat să 
şteargă putina, însă nu 
au reuşit, fiindcă au fost 
reţinuţi de poliţie. Ulte
rior, oamenii legii au constatat că 
organizatorul şi executorul crimei 
este un bărbat în vârstă de 61 de 
ani de naţionalitate gruzină din 
oraşul Lugansk, iar complicele 
acestuia este un bărbat de 28 de 
ani din oraşul Uman, regiunea

Cerkasy, care avea rolul de şofer 
şi de a-l avertiza pe complicele 
său în cazul apariţiei, la locul cri
mei, a unor persoane suspecte. 
Cei doi foloseau două automobi
le de marca BMW. în timpul 
percheziţiei efectuate, în salonul 
unui automobil au fost descoperi

te mărturii evidente complicităţii 
celor doi la săvârşirea infracţiunii. 
Din bancomatul din Cernăuţi cri
minalii au sustras patru casete cu 
bani în sumă de 700 mii grivne. 
Bărbaţii au fost luaţi sub strajă, 
Cercetările în acest caz continuă.

Contrabandişti reţinuţi cu focuri de armăw w w

Smoking
klHa

Smokin'
kilts

Smoking
kflls

Smoking
kills

Trei lăzi cu ţigări au fost descoperi
te de grăniceri în apropierea Frontierei 
de stat. De asemenea, a fost reţinut un 
bărbat suspect, care intenţiona, proba
bil, să treacă produsele din tutun de 
cealaltă parte a graniţei. Pentru a-l 
reţinea pe infractorul, care intenţiona 
să fugă de la faţa locului, apărătorii 
frontierei au tras câteva focuri de 
avertisment în aer. Bărbatul reţinut 
este locuitor al orăşelului Crasna. Mai 
târziu grănicerii au descoperit nu 
departe de locul cu pricina încă şase 
lăzi cu ţigări. în total au fost descoperi
te aproape 4,5 mii pachete de ţigări. 
Grănicerii au întocmit actele necesare 
unei anchete administrative faţă de 
infractorul reţinut.

0 FEMEIE A MURIT TRAGIC ÎN FLĂCĂRI
Tragica întâmplare s-a produs în satul Grozinţi din raionul Hotin din cauza comportării neaten

te cu focul din sobă. Pompierii au fost chemaţi de vecini pe timp de noapte deja când flăcările au 
cuprins întreaga casă. Salvatorii au lichidat incendiul în scurt timp şi au descoperit în interior cor
pul femeii în vârstă de 75 de ani deja fără semne de viaţa.

Femeie agresată 
şi prădată în propriul bloc

O locuitoare a oraşului Cernăuţi a alertat 
poliţia, afirmând că un necunoscut a agresat-o 
chiar în blocul unde locuia şi i-a smuls din mâini 
poşeta. Printre lucrurile ce se aflau în poşetă se 
numărau cartele bancare, bani şi bijuterii. Ata
cantul a fost reţinut ”pe urme proaspete” de 
către poliţişti. La el au fost găsite lucrurile per
sonale ale reclamantei. Mai târziu, oamenii legii 
au constatat că cel reţinut a fost implicat în pră
darea tehnicii de uz casnic în unul din 
apartamentele din oraş. A fost derulată o 
anchetă penală. Poliţiştii verifică posibila com
plicitate a bărbatului la alte cazuri de furt din 
tinut.

Cetăţean străin 
condamnat
în Bucovina

Judecătoria raională Hliboca l-a recunoscut 
vinovat pe un cetăţean bulgar de comiterea unei 
infracţiuni pe teritoriul Ucrainei. Ancheta prejudi- 
ciară a constatat că în luna septembrie a anului 
trecut respectivul cetăţean, deplasându-se din 
Republica Belarus înspre Bulgaria, a încercat în 
mod conştient să treacă peste frontieră o staţie 
de radio militară de tipul P-123M. în timpul 
şedinţei judiciare bărbatul şi-a recunoscut vina, 
ceea ce a şi atenuat întrucâtva pedeapsa. 
Bulgarul s-a ales cu o amendă în sumă de 200 
minime neimpozabile ale cetăţenilor.

Pagină realizată de Dumitru VERBIŢCHI
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Am intirile se ţin şirag...

„DESPRE OAMENI BUNI
TREBUIE SĂ VORBIM CĂT MAI MULT”

Şcoala sindicatelor este o şcoală de lucru cu 
oamenii, o şcoală a vieţii. Domnul 

Glîeorghe Melnic, originar din Priprutia, raionul 
Noua Suliţă, a trecut printr-o astfel de şcoală la 
modul cel mai serios. La timpul său a absolvit 
Şcoala Superioară a Sindicatelor „Şvernik" de la 
Moscova şi Harkiv. „Am început studiile la 
Moscova, dar diploma am primit-o la Harkiv, 
explică domnul Gheorghe. în viaţă am avut 
asemenea cazuri. Chiar clasa întâi am început-o 
la români şi am terminat-o la sovietici".

A urmat apoi Şcoala 
tehnico-profesională fero
viară, şcoala medie serală 
şi 25 de ani de muncă la 
Depoul de locomotive din 
Cernăuţi, în ultimii cinci ani 
fiind lider sindical. Fiind o 
persoană cu iniţiativă, 
omenos, având o compor
tare cu respect faţă de 
muncitori, l-a observat pre
şedintele Consiliului Orăşe
nesc de atunci, Volodymyr 
Doţiuk, şi l-a invitat la Pri
mărie, încredinţându-i Sec
ţia de evidenţă şi repartiza
re a spaţiului locativ. „Vo
lodymyr Doţiuk a fost un om 
cu literă mare -  un om cum
secade, cinstit, nu l-am 
văzut niciodată să vorbeas
că pe un ton ridicat nici cu 
noi, funcţionarii, nici cu ce
tăţenii, care i se adresau cu 
fel de fel de plângeri. Am

avut ce învăţa de la el”, afir
mă domnul Gheorghe.

„în anul 2013 am lansat 
iniţiativa de a inaugura pla
ca comemorativă „V. Do
ţiuk” pe frontispiciul Şcolii 
medii nr. 14. Noi, veteranii, 
am pus mână de la mână şi 
am adunat o anumită sumă 
de bani. Ea s-a dovedit a fi 
insuficientă pentru un meş
ter. M-a ajutat fratele Petru, 
fost director al Uzinei 
„Emalposuda”. El ne-a pro
pus un sculptor, pe Serhii 
Babinski, care ne-a spus 
scurt şi clar: „Din stima pe 
care o am faţă de Doţiuk o 
să iau atâta, cât veţi 
considera de cuviinţă să-mi 
plătiţi”, îşi aminteşte cu recu
noştinţă veteranul.

Pentru această placă 
comemorativă şi pentru 
munca desfăşurată întru

prosperarea oraşului nostru, 
Gheorghe Melnic a fost dis
tins cu medalia „întru slava 
Cernăuţiului”. „Acum adun 
materiale pentru o carte de 
amintiri despre Volodymyr 
Doţiuk. Iar la 30 ianuarie, în 
preajma zilei de naştere a 
fostului primar, am organizat 
la Muzeul etnografic re
gional o expoziţie de 
documente şi fotografii 
despre el. Punem la cale şi 
crearea unui film. La fel îl 
omagiem şi pe urmaşul lui 
Doţiuk -  pe regretatul Pavlo

Kaspruk, şi el un minunat 
primar al Cernăuţiului”.

Toate aceste acţiuni s-au 
desfăşurat cu participarea 
nemijlocită a membrilor 
Consiliului veteranilor de pe 
lângă Primăria oraşului, unul 
dintre conducătorii lui fiind 
domnul Gheorghe Melnic, 
distins cu insigna de onoare 
„Veteran al Ucrainei”. 
„Despre oameni buni trebuie 
să vorbim cât mai mult, iar o 
carte despre veterani este o 
carte de învăţătură pentru 
generaţiile care vin. Aşa văd

destinaţia cărţii de amintiri 
despre Volodymyr Doţiuk, 
celei despre veteranii fero
viari din Cernăuţi”.

Gheorghe Melnic visea
ză şi la o carte despre fami
lia sa. „Familia Melnic este 
foarte mare şi văzută. La 
Priprutia şi în alte părţi 
avem vreo 400 de descen
denţi din seminţia noastră, 
se destăinuie domnul 
Gheorghe. Am convenit noi 
între noi şi cred că într-un 
an vom scrie o astfel de 
carte. Zilele acestea am

vorbit cu o rudă de-a mea 
din Priprutia, Gheorghe Bu- 
şilă, care mi-a spus că în 
Internet a dat de un oareca
re Eugen Melnic din Cana
da. Pe când eram mic tata 
îmi povestea că fraţi de-ai 
săi au plecat în Canada, la 
câştig. Şi până acum nu 
avem nici o ştire de la 
descendenţii lor. Poate, 
într-adevăr, acest Eugen 
Melnic este o rudă de-a 
noastră?”.

Vasile CARLAŞCIUC

B a lu l a b s o lv e n ţilo r  s c o lii d in  M a h a la
Conform tradiţiei, el are 

loc în prima săptăm ână a 
lunii februarie în fiecare an 
şi este organizat de elevii 
clasei a unsprezecea. Anul 
acesta cei 23 de elevi ai cla
sei a unsprezecea, 
îm preună cu diriginta Elena 
Bujeniţă i-au invitat la 
„balul am intirilor” pe 
absolvenţii a opt promoţii 
selective, începând cu cea 
din 1977 şi term inând cu 
cea din 2 â l2 .

Alături de absolvenţi au fost şi 
foştii lor diriginţi şi profesori. Ei au 
intrat în sala de festivităţi sub 
melodia valsului „Anii de şcoală”. 
Anume în şcoală începe pentru 
fiecare calea lungă a vieţii, a 
subliniat în mesajul său de felici
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tare actualul director, dl 
Mihai Gostiuc. Ingenioşii 
elevi din clasa a 11-a, ajutaţi 
de pedagogul organizator, 
Mariana Zaidel, au pregătit 
emoţionante surprize pentru 
scumpii oaspeţi: lecţii des
chise cu participarea abso
lvenţilor. Lecţia la ciclul pri
mar a fost ţinută de Mariana 
Zaidel, la muzică -  de Cris- 
tina Garabagiu, la educaţie 
fizică -  de fostul învăţător 
Toader Postolache, ajutat de 
tânăra specialistă Diana 
Trişcău. De asemenea, au 
fost susţinute examene im
provizate pentru absolvenţi 
la fizică, chimie, astronomie. 
Aici şi-a dat concursul profe
soara de fizică, Elena 
Bujeniţă.

Pentru absolvenţi a fost 
prezentat un concert, susţinut de 
elevii şcolii. Le-au mulţumit ele
vilor pentru sârguinţă şi profesori
lor pentru devotament absolvenţii 
Ion Bivolaru, preot la Colincăuţi, 
Aurica Gostiuc, pensionară, Ma
rian Ciubuca, fost profesor, Silvia 
Petrovici şi Ion Antonescu, care 
au absolvit şcoala cu 40 de ani în 
urmă. Cuvinte de recunoştinţă a 
rostit dna Elena Nandriş, primarul 
satului Mahala, şi ea absolventă a 
şcolii.

Uşile Şcolii medii din Mahala 
sunt deschise oricând pentru foştii 
săi elevi, care i-au dus faima în 
întreaga lume.

Ion BÂNDIU, 
profesor la Şcoala medie 

din Mahala, raionul Noua Suliţă 
Fotografii de Ana GOSTIUC
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Omagiu pactului ion Chilaru

Cunoscutul poet bucovinean, Ion 
Chilaru, s-a născut în satul Mohiiţa, 
raionul Herţa. A absolvit Facultatea de 
litere a universităţii cemăuţene şi a fost 
mai întâi profesor de limba şi literatura 
moldovenească, pe atunci, în satul natal. 
Apoi dragostea faţă de limba maternă, 1- 
a determinat să se stabilească cu traiul la 
Cernăuţi, unde din ianuarie 1969, devine 
redactor-şef al ziarului “Zorile
Bucovinei”, unicul ziar din Ucraina de 
expresie românească, pe vremea aceea,

pe care l-a condus timp de peste 25 de 
ani. In acei ani ziarul a avut cel mai mare 
tiraj -  aproape 30 de mii, iar numărul 
colaboratorilor lui era aproape de 60 de 
persoane. Jurnalistul Vasile Carlaşciuc, 
care a lucrat mai mulţi ani alături de Ion 
Chilaru, a menţionat că Ion Chilaru şi-a 
adus din plin contribuţia la cimentarea 
unui colectiv de creaţie minunat, care a 
menţinut spiritul românesc în Bucovina, 
a format o întreagă pleiadă de oameni de 
litere.

La mijloc de februarie, cunoscutul 
poet bucovinean, Ion Chilaru, ar fi 
împlinit 80 de ani. Din nefericire, insa, 
în consecinţa miei boli incurabile, Ion 
Chilaru, a plecat de timpuriu la cele 
veşnice. A fi binevenit ca în fiecare an, 
să ne rugăm pentru poet, căci îi cinstim 
pe scriitorii care ne-au umplut viaţa cu 
nespuse bucurii literare, trebuie să-i 
purtăm nu numai în calendarul cultural 
al naţiunii, ci îndeosebi intr-un pomelnic 
al inimii şi, de ce nu?, în cel de la dum
nezeiasca Liturghie.

Pamela Anderson,
de nerecunoscut

Pamela Anderson a fost vedeta serii
la iui eveniment recent din Paris, Franţa, 
unde a atras toate privirile. Aceasta a 
participat la „Best Awards Gala”, şi a 
iscat numeroase controverse din cauza 
noului ei look, fiind de nerecunoscut. Cu 
o frunte lipsită de riduri şi o expresie a 
feţei total schimbată, Pamela Anderson, 
în vârstă de 49 de ani, a stârnit, imediat 
după apariţia la gală, zvonuri cu privire 
la o eventuală intervenţie chirurgicală. 
Celebra actriţă şi fostul „iepuraş 
Playboy” a făcut această schimbare, la 
scurt timp după ce a declarat intr-un 
interviu pentru revista „W” că îi place să 
îmbătrânească: „Să îmbătrâneşti nu 
înseamnă că a venit sfârşitul”, a spus 
aceasta, precizând că are multe modele 
de femei în vârstă, precum şi mama ei, 
care arată fabulos, în ciuda vârstei de 68 
de ani. Reamintim că Anderson a pozat 
goală pentru a 14-a oară pentru revista 
lui Hugh Hefher şi „Playboy”, având 
mai multe apariţii decât orice altă actriţă 
sau artistă.

„Eurovision-2017
si favoritele spectatorilor
Cea de-a 62-a 

ediţie a Muzical 
„Eurovision", anul 
acesta va avea loc la 
Centrul Internaţional 
de Expoziţii din Kiev, 
după victoria Ucrainei 
la Concursul din 2016 
în Stockholm cu melo
dia „1944", interpreta
tă de Jamala. Aceasta 
va fi a doua oară când 
Ucraina găzduieşte 
concursul, după anul 
2005, şi al patrulea 
eveniment 
„Eurovision", după 
găzduirea în 2009 şi 
2013 a Concursului 
Muzical „Eurovision 
Junior". Concursul va 
avea două semifinale la 
9 şi 11 mai, şi finala la 
13 mai, curent.

Numele interpretului care va 
reprezenta ţara noastră la „Euro
vision-2017”, va fi cunoscut doar 
la 25 februarie, însă, până atunci 
în prima semifinală a concursu
lui, care a avut loc la 4 februarie, 
lider a devenit puţin cunoscuta 
cântăreaţă, Tatiana Reşetniak, 
cemăuţeanca care 6 ani a făcut 
backing vocals pentru interprete
le: Tina Karol, Natalia Moghi- 
levska şi Ani Lorak. Anul trecut 
Tatiana Reşetniak a cucerit 
întreaga ţară prin puterea vocii 
sale şi caracterul interpretativ în 
cadrul proiectului vocal „Vocea 
ţării”. In finala concursului, 
producătorul Potap, în faţa a 
milioane de telespectatori a pro
mis să o ajute pe tânăra interpre
tă, cu lansarea noului single, şi s- 
a ţinut de cuvânt. învingerea 
Tatianei de data aceasta a fost 
decisă datorită votului telespecta
torilor. Următoarele două 
semifinale se vor desfăşura la 11 
şi 18 februarie, în ambele vor 
concura câte 8 interpreţi. Deci, 
rămâne de văzut cine va fi ales ca 
cel mai bun dintre cei mai buni...

Iar românca Miruna Mănescu 
va reprezenta Elveţia la Concur
sul „Eurovision 2017”, cu piesa 
„Apollo”, pe care o cântă alături 
de trupa „TimeBelle”, din care 
mai face parte şi Emanuel Daniel 
Andriescu, originar tot din 
România şi care cântă la pian şi 
saxofon. Câştigătorul Elveţiei a 
fost decis, de asemenea, de votul 
telespectatorilor, care au fost 
fermecaţi de trupă şi de solistă. 
La scurt timp după victorie, 
Miruna Mănescu a mulţumit tutu
ror celor care au încurajat-o, pre

cizând că îşi doreşte ca şi 
România să-şi susţină artiştii. 
„Am câştigat! Simt foarte mân
dră. Simt că meritele îmi simt în 
sfârşit recunoscute. Mulţumesc

familiei mele şi prietenilor dragi, 
care ne-au susţinut. Ne vedem în 
mai la Kiev!”, a menţionat cântă
reaţa.



LC
Dascăli şi poeţi Joi, 9 februarie 2017

Sclipirea poeziei în amiaza veacului
Amiaza veacului i-a pregă

tit lui Vasile Bâcu o sur
priză plăcută, dar, după cum 
afirmă unii oameni de litere, 
cam întârziată. Până la vârsta 
de 50 de ani dl Vasile Bâcu a 
fost poet fără vreun volum de 
poezii şi a doua jumătate a 
veacului o începe cu cartea de 
debut „Motiv de toamnă". „Este 
o uşoară aluzie la cel mai bogat 
anotimp al vieţii", afirmă auto
rul, dând asigurări că, „după ce 
a fost spartă gheaţa" mode
stiei, vor urma una după alta, 
alte plachete de versuri. Avem 
tot motivul să credem că va fi 
anume aşa, fiindcă domnul 
Vasile Bâcu trăieşte poezia 
înainte de a o aşterne pe foaia 
de hârtie. Astfel procedează 
adevăraţii poeţi.

Vasile Bâcu vine în literatura bucovineană 
din satul Oprişeni al Hlibocii, „un sat-copil 
legănat de istorie”, după cum va scrie în mia 
din poeziile sale, consacrate baştinei. Acea dra
goste faţă de literele materne a încolţit în sufle
tul lui nu numai la lecţiile de literatură, ci a 
avut în preajmă un scriitor -  Dumitru 
Covalciuc. „Casa noastră părintească se află pe 
strada ce poartă numele lui Dimiitru Covalciuc. 
Pot spune că m-am scăldat şi eu iui pic în raze
le slavei lui, fiind conştient de faptul că poţi să- 
ţi faci iui nume în literatură numai prin propria 
osârdie”, afirmă Vasile Bâcu. El tinde să aibă 
calea sa în literatură.

Vasile Bâcu este născut în „zodia Emi- 
nescu”, într-o zodie cu poetul nostru naţional, 
ar spune astrologii. E o coincidenţă fericită şi o 
influenţă benefică a versului eminescian. In 
poezia „Poetul şi Bucovina”, consacrată lui

Miliai Eminescu, Vasile Bâcu conchide: „Nu-1 
căutaţi pe străzile bătrâne,/ El vine-n blând 
colind pe la ferestre,/ Cuvântul lui prin veacuri 
ne rămâne/ Cea mai bogată şi frumoasă zestre”.

E iui crez al lui Vasile Bâcu -  poetul şi pre
şedintele Societăţii pentru Cultura Românească 
„Miliai Eminescu”, cea mai reprezentativă 
organizaţie a românilor din regiunea Cernăuţi.

Placheta „Motiv de toamnă” de poetul 
Vasile Bâcu a prilejuit o adevărată sărbătoare în 
raionul Herţa, în oraşul lui Gheorghe Asachi, 
unde a avut loc lansarea ei. Vasile Bâcu, fluid 
redactorul-şef al „Gazetei de Herţa” timp de

aproape iui pătrar de veac, a câştigat stima şi 
dragostea întregului raion. Anume din raion a 
pornit ideea editării miei astfel de cărţi, în semn 
de mare respect faţă de personalitatea redacto- 
rului-şef al ziarului. Iar mai departe ideea a fost 
realizată de soţia autorului, doamna Ancuţa 
Bâcu, care-i păstrează comoara literară, profe
soarele Elena Apetri şi Valentina Plantus, scrii
torul ieşean, Ioan Răducea, precum şi de mulţi 
alţi prieteni şi colegi. Includerea în plachetă a 
mai multor cântece pe versurile autorului, puse 
pe note de interpretul şi compozitorul Dumitru 
Ignat, confirmă o dată în plus popularitatea lui

Vasile Bâcu, câştigată prin scrisul şi activitatea 
sa publică.

La lansarea plachetei de versuri „Motiv de 
toamnă” şi la jubileul domnului Vasile Bâcu au 
fost prezenţi reprezentanţi ai conducerii raionu
lui, primari şi profesori, cadre didactice univer
sitare, scriitori şi oameni de cultură, delegaţii 
din România şi echipa întreagă a Consulatului 
General al României la Cernăuţi. Altfel nici că 
putea fi, fiindcă dl Vasile Bâcu este un om cu 
suflet mare, iar placheta de debut să-i fie de 
bun augur şi să servească drept stimul pentru 
alte motive poetice.

Formulele omeniei si a fericirii
Doamna Domnica 

Gorduna aproape 
treizeci de ani din lunga sa 
biografie de muncă i-a 
consacrat Şcolii medii nr. 10 
din Cernăuţi. Ea i-a deprins 
pe elevii săi să explice nu 
numai formulele chimice, dar 
şi formulele necesare pentru 
viaţă, printre acestea fiind 
cea a omeniei, cea a 
adevăratei fericiri. Poate de 
aceea cu stimă profundă îşi 
amintesc de ea foştii 
discipoli -  specialişti în 
diferite domenii, oameni de 
litere. Chiar şi lor le vine 
uneori foarte greu să 
găsească acel cuvânt, care 
să exprime profundele 
sentimente de recunoştinţă.

Ori de câte ori revine de la 
Chişinău la Roşa poetul şi publicistul 
Miliai Morăraş cu iui volum recent 
de versuri, nu uită de buchetul de 
flori pentru fosta-i profesoară 
Domnica Gorduna. Aşa a procedat şi 
la jubileul de 200 de ani al acestei 
şcoli, înmânându-i în sala de 
festivităţi crizanteme din toamna 
vieţii. Emoţionată peste măsură, 
doamna Domnica Gorduna nici n-a 
observat cum a trecut serbarea şi abia 
spre sfârşit a dăruit pentru muzeul 
şcolii iui ştergar brodat special de ea 
cu ocazia jubileului. A făcut acest 
gest simplu, din toată inima şi fără 
mulţi martori.

„L-am brodat fără să mă folosesc

ie ochelari, dar, iată, drumul spre 
şcoală e tot mai greu şi mai greu, deşi 
.ocuiesc în vecinătate”, observă 
irofesoara-veterană, care la finele lui 
fierar şi-a rotunjit o onorabilă vârstă.

Nici n-am bănuit că profesoara 
ubită a mai multor generaţii de elevi 
români s-a născut într-o familie de 
.icraineni din localitatea Boianciuk, 
■aionul Zastavna. Ce-i drept, a 
hvăţat în limba română la Liceul 
ndustrial din Cernăuţi în perioada 
nterbelică, iar în primii ani de după 
■ăzboi a absolvit Şcoala medie nr. 9 
şi Facultatea de chimie. A lucrat în 
■egiimea Temopil şi în 1956, cu o 
nogată experienţă pedagogică, revine 
a Cernăuţi şi este angajată la Şcoala 
■omânească de la Roşa. Aceasta a 
ievenit a doua ei casă şi chiar după 
lensionare îi simt scumpi elevii,

profesorii care continuă tradiţiile de 
elită, încetăţenite aici de-a lungul 
celor două secole. Este prezentă mai 
la toate sărbătorile din şcoală şi 
cuvântul ei de îndrumător are pon
dere pentru tinerii pedagogi din 
veacul calculatoarelor.

„Broderia e o pasiune mai veche 
a mea şi m-am gândit că un ştergar 
brodat ar fi cel mai potrivit cadou din 
partea mea pentru şcoala dragă, 
ajunsă la un jubileu atât de 
înseninat”, îşi argumentează intenţia 
doamna Domnica Gorduna. 
Ştergarul brodat este un simbol al 
vieţii, un amanet al dăinuirii 
neamului. Oare nu şcoala asigură 
viitorul poporului?! Iată, mesajul 
profesoarei-veterane, creat cu acul şi 
firele de mătase pe pânza albă... a 
vieţii. Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC
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Turneul Internaţional la lupte libere 
„Cupa Primarului" în Moldova

RECENT, în satul Trinca, raionul Edineţ, s-a desfăşurat Turneul Internaţional 
la lupte libere pentru copii şi juniori „Cupa Primarului” de Trinca. Turneul a fost 
organizat de către primăria satului Trinca, primar dl Anatolie Gudumac, de 
comun acord cu Consiliul Raional Edineţ. La eveniment au fost prezenţi şi dl 
Oleg Sârbu, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, şi dl Pavel laneţ, 
viceministrul Tineretului şi Sportului.

La turneu au participat 
opt echipe: patru din Re
publica Moldova şi patru din 
Cernăuţi (Ucraina), în total -  
120 de luptători (fete şi 
băieţi). Pe locul I s-a clasat 
echipa satului Trinca, pe 
locul II -  echipa din oraşul 
Edineţ, iar pe locul III -  
echipa din oraşul Briceni. în 
toate categoriile de greutate 
sportivii au fost premiaţi cu 
medalii, diplome, cupe şi 
suvenire. Astfel, elevii Şcolii 
sportive pentru copii şi 
tineret din Cernăuţi Valentin 
Klepaka, Valeri Prokopiukşi 
Oleg Ştefanciuk au cucerit 
medalii de aur. De aseme
nea, Constantin Ursachi a 
intrat în posesia medaliei de 
argint, Eduard Balanişko, 
Egor Kreciuneak şi Myhailo 
Moroz au fost medaliaţi cu 
bronz.

Oleksandr GROMYK, 
veteran al sportului 
bucovinean a plecat 

la cele veşnice
La vârsta de 76 de ani a decedat în urma unei 

întâmplări tragice, legenda sportului bucovi
nean Oleksandr Gromyk. Numele său este înscris în 
Cartea Recordurilor din Ucraina. A fost maestru al 
sportului URSS la maraton şi decenii la rând a fost lec
tor universitar în cadrul Catedrei de Educaţie Fizică a 
Universităţii Naţionale ”lu. Fedkovyci” din Cernăuţi.

în toamna anului 2016 Oleksandr Gromyk a plecat 
în SUA pentru a participa la Campionatul Mondial de 
Atletism între veterani. Fiica lui, Svitlana Goluşka, a 
relatat despre această tragedie. ”EI locuia pe un vas 
mare din Ocean. La mal se deplasa cu barca cu vâsle. 
Nimeni nu ştie de ce barca s-a răsturnat. Avea pe el o 
vestă de salvare nepotrivită şi care nu era îmbrăcată 
corespunzător. Când barca s-a răsturnat, vesta i-a pre
sat capul. A fost o moarte stupidă”.

La Cernăuţi se desfăşoară 
Campionatul Ucrainei 
la sah9

în aceste 
zile, la 
Cernăuţi se 
desfăşoară 
Campionatul 
Ucrainei la 
şah. La 
competiţie 
participă tineri 
cu vârsta de 
până la 14 ani. După încheierea turului 6, 
cernăuţenii Oleksii Bilyci a acumulat 3 punc
te, iar Anastasia Timcu -  0,5 puncte. în total 
sunt prevăzute 11 tururi, iar Campionatul se 
va încheia pe 10 februarie.

M yko la 
K O N EC IN YI 
sta b ile ş te  

un nou re co rd
Elevul Şcolii sportive pentru 

copii şi tineret din Storojineţ, My
kola Konecinyi (16 ani), a stabilit 
un nou record la atletica uşoară. 
Sportivul bucovinean a participat la 
Campionatul Ucrainei de atletism, 

s-a desfăşurat la Zoporijjia. La 
proba pe distanţa de 200 metri 

tineri cu vârsta de până la 15 
ani el a înregistrat un rezultat de 
23,83 secunde. în consecinţă, My
kola ocupă locul 6. La Campionat 
au participat 109 sportivi din mai 
multe regiuni ale ţării.

FIFA IA ÎN CAICUL INTRODUCEREA ELIMINĂRII 
TEMPORARE ÎN MECIURILE DE F0TRAL

Fbtbalul mondial ar 
putea suferi noi 

schimbări radicale, în 
cadrul celei de-a 131-a 
întâlniri anuale a IFAB -  
organismul din cadrul 
FIFA, care se ocupă cu 
regulile jocului. întâlnirea 
va avea loc pe 3 martie şi, 
printre altele, se va discuta 
despre introducerea elimi- 
nării temporare.__________

FIFA a publicat pe site-ul ofi
cial câteva dintre punctele des
pre care se va discuta la întâlni
rea anuală IFAB, care în acest

an se va desfăşura pe stadionul 
Wembley, după cum urmează:

Eliminarea temporară. Este 
o regulă inspirată din hockey. Pe 
scurt, un jucător care este averti
zat cu cartonaş galben ar putea 
fi eliminat 3 sau 5 minute, fără ca 
antrenorul să-l poată schimba. 
Practic, şi-ar lăsa echipa în infe
rioritate numerică pentru câteva 
minute. Dacă membrii IFAB o vor 
vota, aceasta va fi testată în con
tinuare în competiţiile de juniori 
şi abia peste trei ani ar putea fi 
introdusă în competiţiile majore.

Introducerea celei de-a 
patra schimbări. Aceasta ar

urma să fie operată în meciurile 
care nu se decid în 90 de minute 
şi se intră în prelungiri. Tot la 
acest capitol, FIFA vrea să acor
de federaţiilor o libertate mai 
mare în dreptul de a modifica re
gulile jocului. Adică asociaţiile de 
fotbal pot decide singure câte 
schimbări se pot efectua în com
petiţiile pe care le organizează. 
Federaţiile nu pot face însă 
aceste modificări în primele ligi, 
ci doar în campionatele de juniori 
şi în ligile inferioare.

Proba video în timpul 
meciurilor. Este o regulă ce a 
fost testată deja în câteva com

petiţii, printre care şi Campio
natul Mondial al Cluburilor. Mem
brii IFAB vor analiza eficienţa 
acestei reguli şi vor decide mai 
departe dacă poate fi utilă în 
competiţiile oficiale.

Rolul căpitanului de echi
pă. Liderul din teren ar

putea avea mai multe responsa
bilităţi. Ar putea fi adaptată aici o 
regulă din rugby, unde doar căpi
tanul poate dialoga cu arbitrul. 
Această măsură are ca scop ridi
carea nivelului de disciplină din 
teren.

Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN
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S Â N G E L E  A P A  N U  S E  F A C E
După acel caz 

cu calculatorul 
Maria nu l-a mai 
văzut mult tim p pe 
tata. Vroia să-l mai 
viziteze o dată, dar 
şi-a amintit de 
convorbirea lui 
telefonică cu 
mamă-sa, de 
docum entul despre  
care spunea. Şi 
atunci i-a pierit 
orice poftă să-l mai 
vadă.

O vorbă din bătrâni 
spune că sângele apă 
nu se face niciodată.
Ceva îi spunea din inte
rior că ar trebui să-l 
caute din nou, să-i vor
bească, să-l asculte.
De la o vreme toate 
gândurile îi erau doar la 
tata. Nu i-a destăinuit 
mamei niciodată desp
re dorinţa de a se ve
dea cu omul care i-a 
dat viaţă.

Odată l-a observat 
întâmplător în oraş cu o 
femeie tânără alături, 
după cum a înţeles ea, 
ordinara lui soţie, şi cu 
un copil mic. E clar că 
viaţa de mai departe a 
Măriei a decurs fără 
participarea părintelui. între timp, a 
absolvit o facultate şi a avut marele 
noroc să găsească şi un serviciu pe 
plăcere. Acolo, la noul loc de muncă, I- 
a întâlnit pe Marin, un băiat ager la 
minte şi descurcăreţ în toate, care lucra 
de ceva timp şeful unei secţii de 
marketing. Tânărul cu ochi albaştri era 
urmărit cu privirea şi dorit în gând de 
toate fetele din oficiu. Chiar prima 
întâlnire cu el a făcut ca ceva plăcut să 
tresară în sufletul Măriei. Şi băiatul a 
îndrăgit-o de la prima vedere. Atunci s- 
au sfârşit şi iluziile lui Marin că viaţa de 
holtei este cea mai frumoasă şi că nici 
o fată nu-l va putea cuceri. Au început 
întâlnirile frumoase, cea mai frumoasă 
perioadă din viaţa unui om tânăr. Seară 
de seară vroiau să se retragă într-un 
colţişor de parc sau pe malul lacului 
pentru a se îmbrăţişa fierbinte şi a-şi 
spune cele mai alese cuvinte. 
Gândurile şi dorinţa de a-l revedea cât 
mai des pe tata au trecut cumva pe 
plan secund. Marin era cel care-i ocupa 
toată raţiunea şi cugetul. După vreo 
cinci luni de întâlniri romantice cei doi 
s-au căsătorit. Mare i-a fost atunci 
bucuria mamei de a-şi vedea fericită 
fiica, care nu a avut parte de tot 
sprijinul unui umăr de bărbat, ci doar 
de acele rare întâlniri pe care i le 
oferea tatăl atunci când îi permitea tim
pul sau aventurile prin care trecea. 
Această bucurie imensă, însă, a fost 
umbrită de o durere, care s-a abătut 
asupra familiei chiar la vreo patru luni 
de la nunta de basm pe care au jucat- 
o. Mama s-a îmbolnăvit grav, dar nu a 
spus nimănui. Ţinea în sine, nu dorea 
să umbrească fericirea copiilor. 
Văzând că nu mai poate să lupte de 
una singură, într-o zi i s-a destăinuit 
ginerelui, înşirându-i istoria vieţii sale şi 
rugându-l să aibă grijă de Maria şi de 
dulcele odor ce urma să vină pe lume. 
A încercat Marin s-o încurajeze, a luat 
legătură cu cei mai buni medici, dar... 
era târziu. Mama s-a stins fulgerător 
fără să se plângă pe soartă. După ce i- 
a spus fiicei că moare fericită pentru că 
şi-a văzut unicul ei copil în rând cu 
lumea, că este mândră de ginere, s-a

(  ’  M ;  £  f  %  %  V -:• ; " , f>% Yz aj Vţj O - rw . Ţy

’ ţ  \  |  % % % \  %  % . %  %■ % . \  %  %  % r;

(Sfârşit. începutul vezi „L C.” din 2.02.2017)

dăruit pământului fără să aştepte 
venirea pe lume a nepoţelei, pe care a 
dorit-o atât de mult.

Peste un oarecare timp, tatăl a 
apărut din nou în viaţa Măriei. Mai bine 
zis, într-o zi femeia a primit o înştiinţare 
pentru a se prezenta la judecată. Nu şi- 
a putut închipui ce ar însemna aceasta. 
Când a venit la judecată, oamenii legii 
i-au explicat că tata i-a dat în judecată 
pe ea şi pe alţi doi copii ai săi, pe care 
i-a abandonat în copilărie. Atunci Maria 
a avut posibilitatea să vadă acel docu
ment, pe care, chipurile, l-o fi semnat 
mama şi alte câteva foiţe cu scrisul ei 
prin care se spunea că nu are nici o 
pretenţie faţă de tata. El era foarte 
mândru la judecată, se fălea cu acele 
documente şi spunea că le-a păstrat 
special având astfel grijă de linişte la 
bătrâneţile sale. Reiese că încă atunci 
când o părăsise pe soţia sa cu un copil 
mic de tot, el avea grijă cum îşi va 
câştiga, prin judecată, întreţinerea. 
Când Maria i-a spus că, în realitate, el 
nu a plătit acea sumă de bani, tatăl i-a 
tăiat-o din scurt:

-  Mi-ar fi interesant să aud cu ce 
poţi dovedi contrariul, lată, eu dispun 
de documente concrete.

îi era greaţă să-l mai asculte, dar nu 
avea încotro. Pe lângă toate, îndruga 
întruna că face totul după lege şi că are 
tot dreptul la susţinere din partea 
copiilor pentru că este deja pensionar 
şi are nevoie de acest sprijin.

în acele momente în sufletul ei 
sentimentul de ură se amesteca cu cel 
al regretului. Nu-i părea rău de bani, 
însă nu-şi putea închipui ce se petrece 
în capul omului care i-a dat viaţă şi 
care a părăsit-o când era micuţă de tot. 
Despre ce susţinere putea fi vorba, 
dacă şi-a părăsit propriii copii atunci 
când ei aveau nevoie de el cel mai 
mult? Şi atunci în situaţie a intervenit 
soţul Măriei. El o implora să accepte 
cerinţele tatălui, să-i plătească cele 
câteva sute de grivne şi să se deba
raseze de orice pretenţii din partea lui. 
Şi iarăşi sentimentul regretului şi cel al 
urii o măcinau din interior. Dacă ar fi 
după dorinţa ei, mai bine ar fi dat acei 

bani într-un orfelinat, pentru că

acolo îşi duc viaţa copilaşi la fel 
abandonaţi de părinţi. Tatăl aflase, nu 
se ştie de unde, că Maria şi soţul ei o 
duc bine din punct de vedere material. 
De la un timp a început să-i scrie 
scrisori, păstrându-şi şi copiile, în care 
se plânge pe greutăţile vieţii, că este 
singur şi are nevoie de susţinerea 
copiilor. Mai are îndrăzneala să-i roage 
să-l ia să trăiască la ei.

Viaţa Măriei devenise un coşmar. 
Nu putea să accepte propunerile 
tatălui. De fiecare dată atunci când o 
ruga să-l ia să trăiască cu ei căci nu 
mai are puteri să reziste în faţa 
singurătăţii, tânăra femeie îşi imagina 
amarul prin care a trecut buna ei 
mamă, iar înaintea ochilor îi apărea 
chipul tatei şi al femeii tinere cu care I- 
a văzut în oraş. Şi atunci i-a zis pe un 
ton mai liniştit şi printre lacrimi:

-  Nu pot să cred, tată, că în lumea 
întreagă există vreo judecată, care m- 
ar impune să fac acest lucru. Trăieşte 
de unul singur, aşa cum îţi place. Toată 
viaţa ai trăit doar pentru tine, în 
satisfacţii şi plăceri fără să te gândeşti 
la noi. De ce să nu-ţi trăieşti restul 
zilelor tot la fel şi să vezi cum e atunci 
când nimeni nu vrea să te ştie?

Atunci bătrânul a izbucnit în plâns 
şi a căzut în genunchi în faţa fiicei.

-  lartă-mă, scumpa mea, pentru că 
nu am avut minte şi nu am ştiut ce fac 
atunci, în tinereţe.

Abia atunci i-a recunoscut că nu a 
avut dreptate şi că documentul semnat, 
chipurile, de mama, era o ficţiune. în 
ultimul timp le trece pragul tot mai des 
pentru a-şi vedea, chipurile, nepoţica. îi 
aduce unele mărunţişuri de care nu ar 
avea nevoie cât e lumea. Dar copilul 
este copil. Când mamă-sa i-a interzis 
să mai meargă cu el la plimbare, i-a 
declarat că bunicul este bun, iar ea 
este o femeie rea pentru că nu-l 
iubeşte. Clar că nici nu i-ar şedea bine 
să-l gonească pe propriul părinte din 
casă. La insistenţa fiicei şi a lui Marin a 
acceptat ca tatăl să trăiască la ei restul 
zilelor, iar bătrânul nu încetează să se 
căiască de cele săvârşite în tinereţea 
lui zburdalnică şi plină de aventuri.

Dumitru VERBITCHI

BANCURI
-  îţi mai aduci aminte, draga 

mea, de prima noastră noapte de dra
goste? -  întreabă soţul cu nostalgie. Nici ciorapii nu 
ai avut timp să-i dai jos.

-  Desigur că da, răspunde femeia. Dar acum, 
până când te hotărăşti tu am

timp să împletesc două perechi.
j fe . j ţfc. jţfc.
W W W

Soţia unui parlamentar merge la control la medi
cul ginecolog. Doctorul o examinează şi strânge 
nedumerit din umeri:

-  Nu pot înţelege, doamnă. La vârsta asta şi 
încă virgină?

-  Păi, domnule doctor. Ştiţi cum e cu parlamen
tarii ăştia - promisiuni, promisiuni...

j fe . j ţfc. jţfc.
W W W

-  Tată, eu mă mărit, spune fiica mândră.
-  Cum adică, te măriţi? îl cunoşti abia o săptă

mână. Măcar spune, îl iubeşti?
-Asta  e treaba mea, răspunde fata.
-  Dar el te iubeşte?
-Asta  e treaba lui.
-  Ei, draga tatei. Dar din ce o să trăiţi?
Asta deja nu e treaba noastră, ci a ta.

j fe . j ţfc. jţfc.
W W W

Am intrat într-o reprezentanţă auto şi i-am spus 
managerului:

-  Soţia mea ar dori să discutaţi despre Loganul 
din vitrină.

-  îmi pare rău, domnule, dar nu avem nici un 
Logan în vitrină.

-  Credeţi-mă pe cuvânt... acum aveţi!
j fe . j ţfc. jţfc.
W W W

Un automobilist este oprit de un poliţist. Agentul 
îi spune că a depăşit limita de viteză, îi cere permi
sul şi citeşte:

-  Ooo... domnul Lucian Blaga. Poftiţi carnetul 
înapoi şi vă rog să mă scuzaţi.

- Dar ce s-a întâmplat?
-  Eeeeh... mai citim şi noi!

Soţia se întoarce de la shopping 
şi îi spune soţului:
■Am două veşti pentru tine, 
una proastă şi una bună.
Cea proastă e că am cheltuit 
toţi banii. Cea bună: te iubesc 
aşa sărac cum i

La locul unui accident rutier, şoferul ambulanţei:
-  Păcat că n-a murit, pentru că morga se află la 

doi paşi, pe când spitalul -  la 5 km.
j fe. j ţfc. jţfc.
W W W

Un şofer gonea cu 150 km/oră. Vede girofarul 
unei maşini de poliţie în oglindă şi accelerează. După 
o vreme, vede că nu poate scăpa de poliţist şi trage 
pe dreapta. Poliţistul îi spune:

-Am  avut o zi groaznică şi vreau sa ajung acasă. 
Dar mi-a plăcut urmărirea. Aşa că zi-mi o scuză bună 
şi te las să pleci.

-Acum trei săptămâni, nevastă-mea a fugit cu un 
poliţist, zice şoferul. Când te-am văzut în spate, am 
crezut că vrei să mi-o aduci înapoi.

j fe.jfe.jfe.
W W W

-  Dvs. l-aţi accidentat? îl întreabă agentul de cir
culaţie pe automobilistul care, ieşit din maşină, pri
veşte buimac la omul întins pe trecerea de pietoni.

-  Nu l-am accidentat, ferească sfântul, nici nu I- 
am atins! Vroia să treacă, i-am cedat trecerea şi el, de 
uimire, a leşinat!

j j fe-jjfe-jjfe-
W W W

Un bărbat îi face soţiei o surpriză cu ocazia nunţii 
de argint şi o duce pe o insulă. Femeia nu mai poate 
de fericire. - Vai, dragul meu.Acum că avem 25 de 
ani de la nuntă m-ai adus aici. îmi închipui ce-o să faci 
când vom avea nunta de aur.

- O să vin să te iau, spune calm bărbatul.
j j fe-jjfe-jjfe-
W W W

Un şofer se saluta în permanenţă pe timp de zi cu 
inspectorii de la rutieră cu ”Bună seara”. Unul dintre 
poliţişti decise într-o zi să-l ia la roate, considerând că 
este o batjocură. Şi iată îl trage din nou pe dreapta.

- Bună seara, domnule poliţist.
- Om bun, spune-mi, te rog, de ce de fiecare dată 

când eşti oprit ne spui ”Bună seara”? Doar soarele e 
încă sus.

- Nu văd acum nici un soare. De fiecare dată 
când mă opriţi mi se întunecă înaintea ochilor.
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populară, pentru că îmbină 
clasicul cu modernul, tăietura 
prinţesă este pătrată, având 
unghiurile sofisticate, ascuţi
te, ca să creeze şi mai multe 
sclipiri. O femeie îndrăgosti
tă de acest model de piatră 
este gata oricând să ocupe 
poziţia de lider în societate.

Inel cu piatră smarald. 
Feţele acestui inel sunt tăiate 
dreptunghiular, ca să creeze 
un efect optic unic. Pietrele 
care sunt în aceste moduri 
şlefuite sunt ideale pentru 
femeile încrezătoare în 
forţele proprii. Se spune că

femeia care poartă un astfel 
de inel face piatra să strălu
cească.

Inelul cu piatră ovală.
Dacă ai degetele scurte, 
acest inel este perfect pentru 
tine. Piatra ovală este aleasă 
de către femeile creative şi 
cu tendinţa spre individualita
te.

Inelul cu piatră în formă 
de inimioară. Forma aceas
ta simbolizează romantismul 
pur, iar femeile care iubesc 
bijuteriile cu pietre în formă 
de inimă privesc lumea printr- 
o lentilă colorată în roz.

Tăietura pietrei inelului de 
logodnă poate fi rotundă, 
ovală, tip lacrimă, smarald, în 
formă de inimă sau stil prin
ţesă. Aceste tehnici complexe 
au apărut de-a lungul timpului 
şi au fost inspirate de perso
nalitatea femeilor care şi-au 
dorit bijuterii cu diamante 
şlefuite cât mai sofisticat şi 
greu de reprodus, lată sem
nificaţia celor mai des solici
tate forme de piatră preţioasă.

Inel cu piatră rotundă. E
cea mai întâlnită formă de 
piatră la inelele de logodnă, şi 
există şi o explicaţie. Prima 
tăietură complicată a pietrei 
preţioase a fost rotundă. Cu 
58 de faţete, aceasta a fost 
creată pentru a da cât mai 
multă strălucire posibilă. For
ma sa circulară reprezintă 
dragostea fără sfârşit.

Inel cu piatră stil prinţesă. 
Devenită din ce în ce mai

Ce trebuie să 
ştii despre 
forma inelelor 
de logodnă

Când un bărbat visează să-i ofere 
iubitei sale inelul de logodnă per

fect, deseori ia în calcul doar mărimea  
pietrei şi tipul de metal preţios din care 
este făcut. Să fie din aur galben, să se 
asorteze cu verigheta şi piatra să fie cât 
mai mare, ca să ştie fem eia cât de mult 
este iubită. Dacă îndeplineşte aceste criterii, 
ce rămâne de făcut este ca ea să zică DA.

tot

J -J  r v i

•  E bine de ştiut

SFATURI PENTRU 
LEGUMICULTORI

Când se plantează legumele 
în grădină

20-28 FEBRUARIE: morcov,
pătrunjel, mărar, leuştean, ridichi 
de lună, ceapă, usturoi, ceapă  
verde de iarnă, m azăre, spanac, 
salată , p lantarea rizom ilo r de 
hrean.

Seminţele trebuie să fie sănătoa
se, iar straturile de pământ se acope
ră cu un rând fin de gunoi de grajd, nu 
prea gros tocmai pentru a permite 
legumelor să răsară.

IDietă

CU DIETA 
ELVEŢIANĂ 
SIĂĂESTI 
CEI ’ 

PUŢIN 
5 k G
Este un 

r e g i m  
uşor de 
tinut si

a lată alimen
tele pe care le 

poţi consuma 
de-a lungul 
unei zile:

•  200-300 
g carne slabă 
de pui şi curcan 
sau de peşte 

(fiartă, înă
buşită sau 

gătită la 
cuptor).

promite să-ţi subţieze 
silueta cu peste 5 kilog
rame. în 14 zile, dieta 
elveţiană îţi redă silueta J 
de invidiat!

Această dietă se ba
zează pe o lista relativ scurtă cu 
ingrediente permise. Pare drastic 
şi monoton planul de slăbire, dar 
cheia acestei diete este să-ţi 
foloseşti imaginaţia pentru a pre
para alimentele cât mai diver
sificat.

Dieta elveţiană nu are legătură 
cu meniul clasic al elveţienilor, 
însă este adevărat că a fost 
concepută de un grup de nutriţio- 
nişti de această naţionalitate. Nu 
este foarte restrictivă din punct de 
vedere caloric.

Alimentele permise îţi oferă 
nutrienţii esenţiali (proteine, carbo- 
hidraţi şi grăsimi), vitamine şi mi
nerale, în timp ce furnizează orga
nismului energie calorică mode
rată, ca să accelereze procesul de 
slăbire.

#  2 ouă
(fierte, omletă 

sau ouă ochi,
. fără ulei).

•  100-150 g (o 
felie) de pâine de secară, ovăz sau 
alte cereale integrale. Renunţă la 
pâinea albă.

#  100 g cartofi (fierţi, copţi, la 
grătar).

#  50 g grăsime (e de dorit 
vegetale, cum este uleiul de 
măsline).

#  cel puţin 2 litri de apă.
#  fructe proaspete.

Poţi servi 3-5 mese pe zi, iar 
ultima trebuie să fie cu cel puţin 
trei ore înainte de culcare. De ase
menea, fructele pot fi asociate cu 
orice masă, exceptând ultima.

Singurul dezavantaj al acestei 
diete este că nu se bazează pe 
consumul de vegetale, de aceea e 
mai bine să nu prelungeşti cura 
după cele două săptămâni, pentru 
a evita carenţele nutriţionale.

Calendarul pentru plantarea răsa
durilor sau a seminţelor, un instrument 
ce nu trebuie să lipsească din lista 
lucrărilor micilor fermieri şi a celor 
care îşi cultivă singuri legumele.

Pentru ca recolta din grădină să fie 
bogată vă recomandăm un calendar 
lunar după care se recomandă să fie 
plantate legumele:

LUNA FEBRUARIE

Gătiţi gustos 
împreună cu noi!
■  Tocăniţă de peşte 
uşor picantă

Ingrediente: 800 g file de peşte, 
lămâie, 1 ceapă, jumătate de brocoli, jumătate de 
conopidă, 1 ardei roşu, 200 g bulion, 2 morcovi,
1 lingură pastă ardei iute, sare, piper, cimbru, 
pătrunjel, 2 foi de dafin, 2 linguri ulei de măsline, 3 
căni de apă.

Mod de preparare. Peştele curăţat de solzi se
aşează pe 
fundul unui 
vas astfel 
încât să-l 
acopere 
complet.
De regulă 
un file este 
suficient, 
cel de-al

“ I

doilea rămânând pentru stratul următor.
Legumele fierte şi scurse se pun peste peşte, 

se adaugă rondele de ceapă crudă, condimente, 
lămâia tăiată felii, jumătate din bulion şi pasta de 
ardei iute. Se continuă cu un alt strat de peşte, apoi 
legume, mirodenii, uleiul de măsline şi la urmă se 
adaugă apa.

Se lasă la cuptor aproximativ o oră şi jumătate 
la foc mediu. Se pot adăuga măsline după preferin
ţă. Se consumă atât rece, cât şi caldă!

H  Plăcintă cu mărar şi brânză
Ingrediente: 400 g făină, 20 g drojdie proas

pătă, 1
linguriţă sare,
2 linguri ulei 
de măsline,
300 g apă 
caldă, 1 kg 
brânză sărată 
de oaie sau 
de vacă, 
ceapă verde, 
mărar, 1 
gălbenuş, 1 lingură ulei.

Preparare. Se dizolvă drojdia într-un vas cu 
apă caldă. Se adaugă 2 linguri ulei de măsline şi 3- 
4 linguri de făină. Se amestecă bine cu telul şi se 
lasă 2-3 minute. Se pune restul de făină într-un vas 
mai încăpător, se formează în mijloc o gaură şi se 
toarnă amestecul de drojdie. Se amestecă încet cu 
o lingură până când se încorporează toată făina şi 
se lasă aluatul să stea 5 minute pentru ca făina să 
absoarbă toată apa.

Se frământă aluatul, apoi se mută pe blatul de 
lucru tapetat cu puţină făină. Aici începe etapa fră
mântatului propriu-zis, cu răbdare, cel puţin 10 
minute, până când aluatul devine neted şi elastic. 
Dacă este încă uşor lipicios, se mai adaugă făină. 
Apoi aluatul se acoperă cu un prosop sau cu folie 
alimentară şi se lasă la dospit 15-20 de minute, 
după care aluatul se pune din nou pe blatul de 
lucru şi se loveşte sau se frământă uşor pentru a 
scoate aerul din el. Se întinde o foaie şi se pune în 
tava unsă şi tapetată cu făină. Se frământă brânza 
sărată de oaie sau de vacă, se adaugă ceapa 
verde şi mărarul tăiate mărunt. Peste compoziţia de 
brânză se întinde a doua foaie. Deasupra se unge 
cu un gălbenuş de ou frecat cu puţin ulei pentru 
luciu.

între timp, se încinge cuptorul la 200 C şi se dă 
tava la cuptor. După 15 minute micşorăm tempera
tura la 170 C şi se mai lasă încă 30 de minute.

H  Tort de ananas fără coacere
Ingrediente: o conservă de ananas (400 g), 

200 g biscuiţi simpli, 400 g lapte condensat, 100 g 
unt, 300 ml smântână pentru frişcă, 100 ml zeamă

de lămâie, 2-3 
linguri zahăr.

Mod de 
preparare. 
Biscuiţii mărun- 
ţiţi se amestecă 
cu untul topit.
Se presează 
amestecul într-o 
tavă de tort pe 

care se întinde o hârtie de copt şi se lasă tava la 
rece.

Se taie mărunt ananasul, apoi se amestecă lap
tele condensat cu zeama de lămâie şi ananasul 
mărunţit. Se amestecă bine smântână pentru frişcă 
cu zahărul. Se pune frişca în amestecul de lapte 
condensat şi ananas, apoi se întinde compoziţia 
peste blatul de biscuiţi. Se lasă tortul la rece până 
când se întăreşte şi se ornează apoi cu bucăţele de 
ananas.

Poftă bună!

Pagină realizată de Tatiana CARLAŞCIUC
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Sunt pedagog, 
sunt personalitate...
/!nvătătorule... Asa I se adresau lui lisus ucenicii Săi... Si de, 7 7

atunci până astăzi aşa sunt numiţi toţi cei care îmbrăţişează pro
fesia de pedagog. Toate profesiile sunt binecuvântate de Dumnezeu, 
dar aceasta este o profesie sfântă, descendentă direct din Puterea 
Cerească.

Sunt pedagog. Sunt mân
dră şi fericită că am păşit pe 
acest drum profesional. Aici 
activitatea mi-i dirijată de 
vocea clopoţelului, care nu 
numai că îmi anunţă începu
tul sau sfârşitul lecţiilor, dar 
îmi mai spune şi de trecerea 
ireversibilă a timpului ce, 
până la urmă, duce undeva... 
Stiloul îmi este unealta mun
cii, cea de toate zilele, iar 
catalogul -  oglinda în care îmi 
văd succesele şi insuccesele 
prin intermediul numelor, stă
ruinţei, perceperilor şi deprin
derilor celor pentru care tre
buie să fiu Model. Nu am 
dreptul să las nici o zi din via
ţă să-mi treacă fără ca să

deschid o carte şi să citesc 
măcar o pagină din ea, nu am 
dreptul să uit că până la mine 
au fost şi alţii, iar eu am 
misiunea de a duce lumina, 
tradiţiile şi obiceiurile pornite 
de ei, mai departe. Aici cele 
mai bune medicamente pen
tru sănătate sunt zâmbetele 
copiilor în timp de pace, 
cunoştinţele şi realizările lor.

Din sutele de cărăruşe pe 
care aş putea păşi, trebuie să 
le aleg pe cele care duc la 
inima şi mintea copiilor şi să 
fiu sigură că am făcut alege
rea fără greş. Din miile de 
cuvinte existente în limbă, 
trebuie să le folosesc doar pe 
acelea, care "exprimă adevă
rul” , fie dulce, fie dureros. Din

toate criteriile de apreciere 
existente, trebuie să operez 
cu cele care reflectă realita
tea şi să nu permit nimănui 
nici măcar pentru o clipă să 
gândească că m-aş putea 
îndepărta de la aprecierea 
obiectivă.

Sunt pedagog şi voi fi atâ
ta timp cât mă voi bucura de 
atenţia celor din jur printr-o 
privire binevoitoare, printr-o 
"bună ziua” spusă din inimă, 
printr-o rugăciune de sănăta
te înălţată la Dumnezeu de 
către aproapele meu.

Tind să fiu cea mai bună 
mamă din lume pentru copiii 
mei, cea mai bună soţie 
pentru soţul meu, cea mai 
bună soră pentru fraţii şi suro

rile mele, cea mai bună prie
tenă pentru prieteni, cel mai 
bun şef pentru subalternii 
mei, cea mai bună profesoară 
pentru elevii mei. Dar ca să 
realizez toate acestea, trebu
ie pentru fiecare dintre ei să 
găsesc în sufletul meu un loc 
deosebit, cu stima şi dragos
tea necesară, neîntâlnite 
nicăieri în altă parte. Şi nu
mai atunci, când prin atitudi
nea celor din jur voi fi sigură 
că mi-am atins scopul, aş 
putea spune cu demnitate: 
sunt pedagog şi personalita
te!

Larisa MIRON, 
profesoară de limba 
şi literatura română, 

CIE Hreaţca, raionul Herţa

Icoana
/'coana înfăţişează chipul 

Mântuitorului, al Sfintei Sale 
Maici, al sfinţilor bineplăcuţi lui 
Dumnezeu. Prin Icoană, cele nevăzu
te se fac văzute, cele neapropiate ne 
par apropiate. Icoanele au apărut 
încă de la începuturile creştinismu
lui, şi chiar Sfântul Apostol şi 
Evanghelist Luca este cel care a 
zugrăvit primele Icoane ale Maicii 
Domnului, după Cincizecime. Putem 
considera aceasta un îndemn, o 
încredinţare că a fost un început, că 
Icoana este un lucru bineplăcut lui 
Dumnezeu.

Cuvântul “icoană” este de origine 
greacă, însemnând imagine. Mai mult 
decât atât, icoana este o imagine făcută 
nu pentru ochi şi minte, ci pentru suflet şi 
inimă.

Astăzi vreau să scriu un cuvânt folo
sitor despre icoanele din casele noastre, 
în primul rând doresc să spun de ce se 
pun icoanele în casele noastre. Icoana 
nu poate lipsi din casa creştinului. 
Prezenţa icoanei arată că acea casă 
este încreştinată, că familia care locuieş
te acolo este creştină. Icoana din casă 
este o mărturisire a credinţei în 
Dumnezeu, o prezenţă a celui înfăţişat 
în ea: a Mântuitorului Hristos, a Maicii 
Domnului sau a sfinţilor. Aşa cum foto
grafia sau tabloul unei persoane dragi ne 
aduc în faţă persoana dragă pe care o 
reprezintă, tot aşa şi icoana ne poartă cu 
gândul la cel înfăţişat în ea. Icoana ne 
ajută să ne rugăm mai adânc. Mai pe

scurt, doresc să adaug câteva precizări: 
Icoana trebuie să fie din lemn 

după rânduiala Bisericii. Dar poate fi 
confecţionată şi din alt material.

im* Icoana trebuie să fie adevărată, ci 
nu tablou religios. Icoana adevărată este 
cea care ne arată chipul îndumnezeit al 
Mântuitorului, al Maicii Domnului şi al 
sfinţilor, iar tabloul religios este cel care 
înfăţişează numai chipul omenesc al 
acestora.

im* înainte de a pune icoa
na în casă, ea mai întâi trebuie 
sfinţită.

im* Locul icoanei în casă 
este pe peretele de la răsărit. 
Pe peretele cu icoană nu tre
buie să mai punem nimic altce
va, pentru că atenţia noastră 
să nu fie atrasă de alt lucru 
atunci când ne rugăm în faţa 
icoanei. Punem icoana la răsă
rit pentru că ne rugăm întot
deauna cu faţa la răsărit, şi la 
biserică, şi acasă. Răsăritul, 
locul de unde ne vine lumina, 
este semnul lui Dumnezeu, al 
Mântuitorului Hristos, numit în 
rugăciunile Bisericii “Răsăritul 
cel de sus”, “Soarele 
Dreptăţii” , etc.

im* E bine ca în fiecare casă 
să fie un loc aparte amenajat, 
un colţişor pentru rugăciune. 
Acesta este într-un loc mai ferit 
din casă, desigur tot în partea 
de răsărit, în preajma unei 
icoane. Aici păstrăm agheas
mă mare, apa sfinţită de la 
sfeştanie, anafora, tămâia, 
lumânările, busuiocul, salcia 
sau frunza de nuc aduse de la 
biserică de Florii sau de 
Rusalii.

im* în colţişorul de rugăciune trebuie 
să avem neapărat o candelă. în fiecare 
casă trebuie să existe cel puţin o cande
lă.

Să nu uităm că icoana din casă este 
o mărturisire a credinţei în Dumnezeu. 
Nu pot să zic altceva decât faptul că 
toată viaţa noastră trebuie să fim într-o 
strânsă legătură cu Dumnezeu.

Preot Igor ANDRONACHI, 
s. Tărăsăuţi, raionul Noua Suliţă

Curiozităţi
#  Copilul cunoaşte 1.200- 

2.000 de cuvinte când începe 
şcoala şi 3.000-5.000 de cuvin
te, când o termină. Cele mai 
bune performanţe ale memo
riei sunt atinse la vârsta de 15- 
25 de ani.

#  Luna se depărtează de 
Pământ cu 3 cm pe an. Gra
vitaţia Lunii este de 6 ori mai 
mică decât a Pământului. De 
exemplu, dacă pe Pământ cân
tăreşti 42 kg, pe Lună -  7 kg.

#  Spaniolii mănâncă stru
guri în noaptea de Anul Nou, la

o r
1 2 .0  0 ,i  __
simbol a l' 
dorinţelor pen
tru fiecare din
tre cele 12 luni 
ale anului 
următor.
Iar napolitanii îşi aruncă pe 
fereastră lucrurile vechi care 
reprezintă anul ce se termină.

#  O albină pentru a aduna 
1 kg de miere, face aproximativ

40 mii de zboruri, ceea 
ce se echivalează cu 

ocolul globului pământesc.
#  Cuvântul revelion provi

ne din limba franceză şi 
înseamnă veghe, cu sensul de 
ospăţ la miezul nopţii.

#  Pe globul pământesc se 
vorbeşte în mai mult de 6 mii 
de limbi.

#  Dacă Biblioteca din 
Alexandria n-ar fi luat foc, 
poate că omenirea ar fi avut 
telefon, televizor ş avion încă 
din anul 1500.

#  Soarele e un glob uriaş

incandescent. Temperatura din 
interiorul astrului atinge până la 
20 milioane de grade. Un 
grăuncior de substanţă solară 
cu o asemenea temperatură, 
dacă ar nimeri pe pământ, ar 
arde totul din jurul lui pe o 
distanţă de sute de kilometri.

#  Baobabul poate trăi 
până la 5 mii de ani. Urmează 
măslinul -  2 mii, stejarul -  
1.600, teiul -  1.150 de ani, 
cedrul -  800, părul -  400, chi
parosul -  350, ulmul -  335 de 
ani.

Octavian Voronca
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BERBECUL. Nu este de ajuns să te 
mulţumeşti cu ceea ce ai, dacă în inima ta 
simţi că poţi şi vrei mai mult. Cu cât îţi place 
mai mult ceea ce faci, cu atât rezultatele tale 

te vor satisface şi mai mult. Banii câştigaţi prin 
munca proprie vor fi motiv de laudă în această 
săptămână. Ai tot dreptul să te mândreşti cu reuşitele 
tale. Fie că este vorba de afaceri sau doar de o simplă 
idee pe care şi-ai expus-o la serviciu, cert este că vei 
fi remunerat mai mult decât sperai.

TAURUL. Există riscul ca în această 
săptămână să apară unele neplăceri între 
tine şi partenerul tău de viaţă, iar certurile 
dintre voi îţi vor confirma că relaţia se 

degradează încet. La serviciu nu vor apărea 
schimbări ale situaţiei tale financiare însă ai toate 
şansele să fii printre favoriţi pentru un post mai bun 
în viitorul apropiat. Te vei simţi măgulit, însă nu îţi 
face prea mari speranţe şi nu crede chiar tot ce ţi se 
spune!

GEMENII. Nu este exclus ca în această 
săptămână să te implici într-o relaţie cu o 
persoană pe care o cunoşti de multă vreme 

şi în care ai încredere deplină. Vei avea parte 
de o săptămână agitată, în care munca îţi va 

ocupa tot timpul. Nu se anunţă schimbări ale situaţiei 
tale materiale în viitorul apropiat, dar nu trebuie să te 
opreşti din lupta pentru a obţine o poziţie mai bună în 
societate.

RACUL. Săptămâna aceasta vei fi în 
centrul atenţiei şi va fi greu să faci o 
alegere. Trebuie să ştii că nici nu trebuie să 
iei o decizie atât timp cât nu îţi doreşti să te 

implici într-o relaţie. Eforturile pe care le-ai 
depus în ultima perioadă pentru a câştiga mai mulţi 
bani încep în această săptămână să fie răsplătite. 
Este important să îţi faci o rezervă de bani şi să nu 
mai rişti să rămâi cu buzunarele goale. învaţă din 
greşeli!

LEUL. Prietenii din jur ar putea chiar să îţi 
creeze probleme în familie. Asigură-ţi 

i S '  partenerul că el este totul pentru tine şi nu îi 
da motive de gelozie. E posibil ca în această 

săptămână să dai dovadă de invidie pe unii 
colegi, care au mai mult succes ca tine. Dacă te-ai 
integra într-o echipă şi ai accepta şi ideile altora, 
atunci ai avea mai multe şanse de a reuşi profesional 
sau financiar. Banii sunt importanţi pentru tine, dar nu 
ştii cum să-i câştigi!

FECIOARA. Vei avea parte de o 
săptămână stresantă, însă vor fi şi mici
bucurii din când în când. încearcă să nu te 
enervezi. în această săptămână vei face 

investiţii destul de mari şi portofelul ţi se va 
goli extrem de mult. E posibil să ai regrete cu privire la 
achiziţiile pe care le faci, însă încearcă să te bucuri de 
ceea ce ai cumpărat, dacă tot ai făcut-o. Ai suficienţi 
bani cât să-ţi permiţi ceea ce visezi!

BALANŢA. Nu te vei axa prea mult pe 
^  viaţa ta sentimentală în această săptămână, 

a / t  iar acest lucru ar putea să-ţi scoată 
partenerul din minţi. Unele achiziţii din 

această săptămână te vor deprima, însă nu 
trebuie să faci o dramă din asta. Cheltuielile pe care le 
faci sunt necesare şi trebuie să fii conştient de faptul că 
nu totul iese aşa cum vrei. Chiar dacă ţi-ar plăcea să ai 
de toate şi să nu dai un ban, acesta este doar un vis fru
mos.

SCORPIONUL. Dovezile de iubire din
partea partenerului tău vor fi din ce în ce mai 
multe în această săptămână. Ai toate 
şansele să primeşti o ofertă pentru un nou 

loc de muncă, însă decizia nu va fi atât de 
uşoară. Chiar dacă eşti tentat de un salariu mai mare, 
nu eşti adeptul schimbărilor şi îţi va fi destul de greu 
să iei o hotărâre. încearcă să discuţi cu persoanele 
apropiate.

SĂGETĂTORUL. Este o perioadă bună 
jafci pentru a relua relaţii vechi. Nu trebuie să-ţi

V /  reprimi sentimentele din cauza orgoliului. Ca
V  V  să poţi câştiga mai mulţi bani e nevoie să faci

schimbări majore în viaţa ta. în această săptă
mână vei primi mai multe şanse de a evolua.. Dacă eşti 
o persoană fără obligaţii familiale, atunci poţi face orice 
pas cu o mai mare uşurinţă, situaţia se complică doar 
în caz contrar.

CAPRICORNUL. Astrele sunt de partea ta 
în această săptămână, iar asta se va vedea 
clar în relaţia ta de cuplu. Vei primi o sumă de 
bani neaşteptată în aceste zile şi nici nu putea 

pica într-un moment mai bun ca acesta. Un vis 
de-al tău ar putea fi acum îndeplinit cu ajutorul unei 
moşteniri, al unui cadou sau al unei prime la locul de 
muncă. Ai numai motive de bucurie. Dacă eşti implicat 
într-o afacere, aceasta va evolua şi va deveni din ce în 
ce mai importantă.

VĂRSĂTORUL. Această săptămână vine 
cu veşti foarte bune pentru tine. Problemele 

V W \ 3 vor dispărea ca prin minune fără să îţi dai 
\ f  J  seama de ce. Este foarte important ca în 

această săptămână să laşi orgoliul deoparte, 
mai ales pe plan profesional. Nu ai o situaţie financiară 
prea bună şi nu poţi risca nimic în acest moment, 
înghite mai multe pentru a-ţi atinge scopul chiar dacă 
ştii că ai dreptate.

PEŞTII. Viata ta de familie va fi una foarte 
liniştită în această perioadă, mai ales dacă ai 
copii. Vei avea parte de o săptămână grea, 

volumul de muncă fiind mai mare decât te-ai fi 
aşteptat. Chiar dacă eşti luat prin surprindere, 

trebuie să ai încredere în tine şi să ştii că îţi poţi duce 
toate sarcinile la bun sfârşit. Ambiţia de care dai dovadă 
îţi va fi răsplătită aşa cum meriţi, dar şi financiar.
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Felicitări! Joi, 9 februarie 2017

Nu sunt cuvinte destule ca să pot reda întreaga 
mea dragoste, mulţumire şi recunoştinţă. Dragul şi 
scumpul meu părinte Igor! Am căutat aceste cuvinte 
peste tot, în adâncul mării şi sub fiecare nor, în 
mărgăritare şi raze de soare, dar le-am găsit, cum 
se şi cuvine, în suflet.

Astăzi, într-o zi atât de frumoasă şi binecu
vântată (zic binecuvântată, pentru că în ea s-a năs
cut un înger), îţi aduc sincerele mele felicitări şi urări 
de bine. Ţin să-ţi mulţumesc din suflet pentru tot: 
pentru dragoste şi căldură, pentru încredere şi sus
ţinere, pentru bunătate şi înţelegere, pentru faptul 
că de când ne-am întâlnit faci parte din viaţa mea, 
şi sunt bucuroasă că te am alături. îţi doresc o viaţă 
uşoară şi un viitor luminos, să ai parte de multe realizări şi împliniri deosebite şi tot ce îţi doreşti să obţii uşor 
şi cu încredere.

Cu ocazia zilei de naştere, marcată la 9 februarie, părintele
Igor ANDRONACHI

din satul Tărăsăuţi, raionul Noua Suliţă, prezbitera luliana Andronachi îi mai doreşte ca la aceşti 23 de ani, 
să rămână aşa cum este, un preot de scumpă valoare, un preot care este asemenea soarelui, care cu razele 
sale împrăştie norii tristeţii care apar în viaţa mea. Un preot asemenea îngerului, care cu aripile sale mă ridică, 
atunci când cad! îi mulţumesc mult pentru tot, şi fie ca Bunul Dumnezeu să-i inunde sufletul cu bucurie şi să- 
I aibă mereu în pază! La mulţi şi fericiţi ani!

Cele bune să se-adune, /Cele rele trec şi pier,
Două mâini în rugăciune, /Către om şi către cer...

întotdeauna se roagă Bunului Dumnezeu pentru sănătatea celor dragi, 
apropiaţi. Este vorba despre mult stimata doamnă

Olga O LARII
din satul Ţureni, raionul Herţa, care rotunjeşte onorabila 

vârstă de 80  de ani.
Este o vârstă frumoasă, deoarece nu anii determină vârsta femeii, ci fru

museţea sufletului, bunătatea inimii. Dar sufletul doamnei Olga e întotdeau
na senin, luminos. Are o inimă mare, bună, în care ar încăpea o lume întrea
gă. Ţine mult la familia sa, la copii, la celelalte rude. Mulţi ani la rând a I 
doamna Olga profesoară la şcoala din satul Mihoreni, este o femeie plină de 
viaţă şi bunătate sufletească, cu inima cuprinsă de sentimentul compasiunii. Mereu, în orice clipă, întinde o 

mână de ajutor celor din jur. E ferm convinsă, că nu există mai mare podoabă pe lume, decât ome
nia, cuvântul bun şi duios capabil să distrugă orice ziduri, să împrăştie orice întuneric.

O felicită din toată inima cu ocazia rotunjirii acestei vârste frumoase toată familia, rudele, 
foştii colegi şi elevi. Ei toţi îi doresc sănătate, că-i mai scumpă decât toate, şi ca bucuria, 
fericirea să găsească cărăruia ce duce spre inima ei. Copiii îi mai spun cu drag:
De te-ai face spic, secară, /Te-aş găsi după povară /Ş i te-aş întreba tot eu:/Nu tj-i, măiculiţă, 

greu?
De te-ai face-n văi o floare,/Te-aş găsi după suflare, /Spune-tj-aş vorbe cereşti./Maică, ce fru
moasă eşti!

L  Ji î* ' i i ' grn

Vă invităm la 
„Mărţişor"-2017! \

Stăpân acasă şi stăpân la fel /In câmp arat şi semănat cu pâine,
Omul îşi poartă grijile fidel /Spre totdeauna sfântă zi de mâine.

Cu gândul la ziua cea de mâine, luminoasă, cu mult noroc 
şi bucurie e sărbătoritul nostru, domnul

Ruslan SOFRONIE
din satul Prisăcăreni, originar din localitatea Sinăuţii de Jos, 

raionul Hliboca,
care zilele acestea îşi adaugă în buchetul vieţii încă un an. 

îi mai reţinem niţel atenţia, fiindcă avem o felicitare pentru dumnealui 
din partea celor ce-i sunt deosebit de dragi şi scumpi -  soţia Elena, mama 
Svetlana, tata Vasile, fratele Vădim, fiica Cristina, fiul Pavel, socrii 
Gheorghe şi Maria. Ei au venit astăzi cu flori, cadouri şi, principalul, cu o 
mare dragoste în suflet pentru cel mai scump soţ, tată, fiu, frate şi 

ginere. Nu întotdeuna cuvintele sunt în stare să exprime toate sentimentele, dăruite sărbătoritului. 
Are trăsături alese, este un bun gospodar, priceput în toate. întotdeuna a fost conştient de faptul că 
între “a vrea” şi “a avea” există o singură punte -  munca cu dăruire deplină. Acesta e şi crezul 
copiilor săi. Domnule Ruslan, vă felicităm cu ocazia zilei de naştere, urări de bine, noroc, bucurii, 
tot binele din lume vă urează cei scumpi şi dragi inimii.

La mulţi ani!

Cresc în sus cum creşte pomul/ Din ţărână către stea,
Soarele mă încălzeşte,/ Copilăria mi-o păzeşte.

Creşterea, educaţia acestei fetiţe e păzită nu numai de lumina soarelui, 
ci şi de grija neobosită a mamei sale.
Este vorba despre o fetită scumpă,

Xenia COBELEA
din s. Mihoreni, raionul Herţa, care cu 7 ani în urmă, la 11 februarie, a văzut 

lumina zilei.
Cu această ocazie cele mai calde cuvinte de felicitare îi transmit mămica Corina, 
buneii Rodica şi Mihail, străbunica Elena, mătuşele luliana şi Cristina împreună cu 
Ghiţă şi verişoara Ecaterina, naşii şi toţi cei care o iubesc şi ţin foarte mult la ea, 

ndu-i un destin fericit, multă sănătate, să aibă parte de o copilărie veselă şi 
frumoasă sub un cer paşnic, inima să-i fie învăluită de parfumul înţelepciunii, iar 
norocul s-o însoţească pretutindeni.

Scumpa noastră păpuşică,/ Gingaşă şi mititică,/ Noi cu toţii te iubim,/ Viaţă 
lungă îţi dorim. /  Să creşti mare, sănătoasă,/ Mamei de-ajutor în casă./ Pentru ea, 
tu eşti totul ce-i mai scump în viaţă,/Ne eşti mângâierea noastră./ Te iubim, te res
pectăm,/ Bunului Dumnezeu noi ne rugăm/ Să aibă grijă, să te ocrotească,/ De 
rele să te ocolească,/ Putere, înţelepciune El să-ţi dăruiască./ La mulţi ani să ne 
trăieşti,/ Ca o floare să-nfloreşti,/ Frumuşică şi isteaţă,/ Numai cu noroc în viaţă.

La mulţi ani!

Pentru domnul

Mihail NAŢIUC
din localitatea Maliatynţi, aceste zile de iarnă 

sunt deosebite, când odată cu călătorirea lor, Bunul 
Dumnezeu i-a mai dăruit un an fericit, prinzându-i în 
pomul vieţii cel de al 89-lea inel. De mic copil 
domnul Mihail a fost obişnuit să muncească pentru 
binele familiei. Zeci de ani la rând a activat la Şcoala 
medie din Voloca, raionul Hliboca, în calitate de 
profesor de biologie, lăsând în inimile colegilor şi 
elevilor cele mai frumoase şi senine amintiri. 
Pretutindeni unde s-a aflat, s-a manifestat ca un om 
responsabil şi foarte sârguincios. Este stimat de 
toţi cei care-l cunosc pentru seriozitate, profesion
alism, omenie.

Cu prilejul zilei de naştere, foştii elevi, mai cu 
seamă cei din promoţia anului 1972, în numele cărora 
semnează doamna Aurora Salagor, căreia domnul 
Mihail i-a fost dirigente de clasă, rudele apropiate, 
foştii colegi de serviciu îl felicită din tot sufletul, 
dorindu-i multă sănătate şi vivacitate în continuare, o 
viaţă fericită pe măsura frumuseţii sufletului, mu 
ani înainte pe căile vieţii netezite 
mila lui Dumnezeu şi aceste cuvi 
izvorâte din adâncul inimii:

Din pâinea 
împărţi cu bunătate,/ Cu 
acelor care/ Sunt dornici de- 
a şti carte./ Către 
făptură/ Şi munca ta de 
Mă-nchin cu pietate,/ Iubite 
Profesor!

La mulţi ani!

DRAGI CONAŢIONALI! f
Vă invităm cu drag la tradiţionala Sărbătoare |  
a primăverii „Mărţişor” -  ediţia a XXII-a, |  
organizată de Societatea pentru Cultura § 

Românească „Mihai Eminescu” §
din regiunea Cernăuţi. |

Manifestarea va avea loc duminică, |  
5 martie, |

în sala Palatului Academ ic al Universităţii f 
Bucovinene de Medicină din Cernăuţi |  

(str. F. Schiller, 11), |
cu începutul la ora 12.00. |

Ne adresăm către toţi oamenii de bună |  
credinţă, persoane fizice şi juridice care doresc |  

să sprijine această acţiune: suntem deschişi |  
pentru o colaborare informativă, sau publicitară § 
reciproc avantajoasă şi ne vom bucura de orice |  

propunere. Conturile noastre bancare: |
ToBapi/icTBO pyMyHCbKOÎ KyjibTypi/i iM. M. |  

EMiHecKy n /p  26004000254387 b IIAT |  

YKpcoL;6aHK, MCDO 300023, m . Ki/îi'b (în grivne) |  
şi 57 : /UKRSOTSBANK, KIEV, SWIFT UKR- 1 
SUAUX, 59:/26003010073281 (EUR) TOV § 

Rumunskoyi kultury, Tsentralna ploshcsha 9 , f  
CHERNIVTSI, CERNIVTSI REGION J 

(cu menţiunea -  ajutor nerambursabil pentru |  
activitatea Societăţii „Mihai Eminescu”). f 

Informaţii suplimentare, sugestii, propuneri de |  
colaborare cu potenţialii sponsori -  tel. (0038) |  
050-627 41 56; 050-602-41-62; 066-9155877; |  

e-mail:vasilebycu(d>qmail.com. |
Vă aşteptăm cu drag! |

Prezidiul Societăţii de Cultură |  
Românească „Mihai Eminescu” |  

din regiunea Cernăuţi f
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9 februarie 2017 Vedete

Jennifer ANISTON -
cea mai frumoasă femeie din lume
Sunt faimoase, îndrăgite şi par mereu tinere! Unele vedete 

par să fi descoperit elixirul tinereţii, căci chiar dacă au tre
cut de prima tinereţe, forma lor fizică este de invidiat. Jennifer 
Aniston este una dintre vedetele ale căror vârstă nu o poţi ghici! 
îndrăgita vedetă s-a bucurat întotdeauna de o siluetă perfectă. 
Nu ştim dacă a descoperit secretul tinereţii fără bătrâneţe, dar 
cu siguranţă cei 47 de ani nu şi-au pus amprenta pe chipul sau 
corpul vedetei.

Jennifer Aniston s-a născut 
la 11 februarie 1969 şi este 
actriţă, regizoare, producătoare 
de film şi femeie de afaceri ame
ricană. A cucerit faima inter
naţională pentru rolul lui Rachel 
Green în sitcom-ul „Friend-

s/Prietenii” (1994-2004), rol 
pentru care ea a câştigat un pre
miu „Emmy”, un „Glob de Aur” 
şi un premiu „Screen Actors 
Guild Award”. în anul 2012, 
Aniston a primit o stea pe 
„Hollywood Walk of Fame”.

Adiţional, revista „Men’s Health” 
a ales-o pe Aniston drept ”cea 
mai sexy femeie din toate timpu
rile”, iar revista „People” -  ca 
fiind „cea mai frumoasă femeie 
din lume în 2016”.

întrebată care sunt modelele

sale feminine, femeile pe care le 
consideră frumoase, actriţa din 
„Friends" a răspuns că Gloria 
Steinem, Lauren Hutton şi 
Brigitte Bardot. în ceea ce 
priveşte momentele în care ea 
însăşi se simte frumoasă,

Jennifer Aniston le-a numit pe 
cele de după antrenament, când 
se simte „sănătoasă şi 
puternică". Actriţa s-a aflat pe 
primul loc al unui top similar şi în 
anul 2004.

Cristina GOSTIUC

LIBERTATEA
........................

liderul presei româneşti 
din Ucraina

http://www.lyberti.com 
libertatea@rambler.ru 

tel. 066-00-93-999
Abonează-te pe 6 luni - 49,10 grn.
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