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F E N O M E N U L  „B A L E N A  A L B A S T R A ” 
D Ă  B Ă T Ă I DE C A P  A U T O R IT Ă Ţ IL O R

Agitaţie mare în jurul aşa- 
numitelor „grupe ale morţii” apărute 
în reţelele de socializare. Cadrele 
didactice şi poliţia atrag atenţia asu
pra pericolului pentru copii reprezen
tat de un joc pe Internet numit 
„Balena Albastră” şi recomandă 
atenţie părinţilor şi profesorilor. în 
mod special, e important de a 
controla cu cine şi despre ce comu
nică copiii.

Zgârieturile pe mâini şi imagini cu 
balene indică faptul că copilul este 
implicat în acest joc periculos.
Departamentul în chestiunile Ocrotirii 
Sănătăţii din cadrul ARS a dispus exa
minarea copiilor pentru ca în timp util să fie identifi
cate semnele periculoase. în acest scop sunt antre
nate cadre didactice, asistente medicale şi medici. 
"Acest lucru se face fără a atrage atenţia. Din ferici
re, în regiunea noastră nici un copil nu a fost găsit 
cu zgârieturi caracteristice jocului "Balena Albastră”, 
a declarat directorul-adjunct al Departamentului 
amintit, Maria Polişciuk. De asemenea, se organi
zează seminarii speciale pentru cadrele didactice cu 
participarea psihologilor şi a poliţiei în vederea 
informării corecte a copiilor şi părinţilor în vederea 
prevenirii tragediilor.

„Balena Albastră” se joacă timp de 50 de zile, 
timp în care participanţii trebuie să îndeplinească 50 
de sarcini sau „provocări”, uneori grave, cum ar fi 
să-şi facă tăieturi pe braţe sau să se trezească la o

anumită oră de noapte sau să asculte o melodie tri
stă. în cea de-a 50-a zi, participantul la joc trebuie 
să-şi pună capăt zilelor. Jocul a fost inventat de un 
tânăr din Rusia în urmă cu aproape patru ani. Filip 
Budeikin a pus la punct o reţea socială, un fel de 
Facebook rusesc, unde a atras tineri vulnerabili şi 
hărţuiţi, dispuşi să joace „Balena Albastră”. Doar în 
Rusia, în cazul sinuciderii a circa 130 de 
adolescenţi, anul trecut, se bănuieşte o legătură cu 
acest joc. Decese s-au înregistrat şi în alte ţări, 
majoritatea foste republici sovietice. Inventatorul 
jocului, Filip Budeikin, a fost arestat în noiembrie 
2016 şi inculpat pentru incitare la sinucidere. Şi la 
Cernăuţi cu ceva timp în urmă s-au sinucis doi 
adolescenţi. Una dintre victime a avut legătură cu 
jocul virtual „Balena Albastră”.
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Toată lumea abia aşteaptă primăvara, mai ales după 
ce am trecut printr-o iarnă foarte grea şi geroasă. Zilele 
au început deja să fie ceva mai lungi, soarele răsare mai 
repede şi apune mai târziu. Drept urmare, în scurt timp 
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martie 2017, iar in aceasta zi vom fi nevoiţi sa dorm im 
mai puţin cu o oră, faţă de cum ne-am obişnuit până 
acum. Ziua de 26 martie 2017 va avea 23 de ore în loc de 
24. Ora se schimbă în 110 ţări.
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E urovis ion
Serviciul de Securitate al Ucrainei 

a interzis miercuri intrarea pe terito
riul Ucrainei, pe un termen de trei ani, 
a interpretei ruse lulia Samoilova, 
reprezentanta Federaţiei Ruse la 
Eurovision.

Anunţul a fost făcut de purtătorul de 
cuvânt al Serviciului ucrainean de 
Securitate, Elena Ghitleanskaia, pe pagi
na sa de Facebook. Decizia a fost luată 
“pe baza unor informaţii care arată că a 
încălcat legile Ucrainei”, afirmă Ghitlean
skaia, care a postat poze ce demonstrea
ză că Samoilova a concertat în Crimeea 
după anexarea peninsulei de către Rusia, 
lulia Samoilova, care s-a născut pe 7 
aprilie 1989 în localitatea rusă Ukhta, se 
deplasează într-un scaun cu rotile încă 
din copilărie, după ce la vârsta de 13 ani 
a fost diagnosticată cu amiotrofie spinală. 
Tânăra a moştenit pasiunea pentru muzi

că de la mama ei şi a început să cânte din 
copilărie. în anul 2008, Julia a fondat gru
pul rock TeeraNova, în care a fost solistă 
timp de doi ani. Cântăreaţă, compozitoa
re şi textieră, lulia a câştigat numeroase 
competiţii muzicale şi a ieşit învingătoare 
la diverse festivaluri atât în Rusia, cât şi în 
afara graniţelor. Printre trofeele notabile 
se numără „Silver Hoof“, câştigat în 2002 
şi în 2003, „On the wings of a dreanT, în 
2003, „Spring Drops“, în 2005. Cariera 
luliei a înflorit în anul 2013, odată cu par
ticiparea la varianta rusă a show-ului „X 
Factor“, unde s-a clasat pe locul secund. 
De asemenea, în 2014 a cântat la cere
monia de deschidere a Jocurilor Para- 
limpice de iarnă de la Soci, interpretând 
piesa „Together“. Cât despre controverse
le geopolitice, reprezentanta Rusiei la 
Eurovision-2017 a declarat: „Nici măcar 
nu mă gândesc la acest aspect, nu con
tează pentru mine, nu mă interesează 
politica, sunt doar extrem de fericită că 
visul meu a devenit realitate".

Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN

Sistemul ocrotirii sănătăţii are nevoie 
de o transformare profundă şi de bani

sv

In orice ţară civilizată, statul îşi asumă obli
gaţia garantării unui sistem de ocrotire a 

sănătăţii, prin care sprijină, în baza legii, per
soanele aflate în situaţii care necesită ajutor.

în acelaşi timp, sistemul sanitar trebuie să 
corespundă aşteptărilor populaţiei, implicând 
respectul faţă de cetăţean şi acordarea unor servi
cii de calitate. Perspectivele dezvoltării sistemului 
de sănătate în perioada 2017- 2019 au fost pre
zentate în cadrul unui briefing organizat la Primăria 
oraşului Cernăuţi de către şeful Departamentului 
Ocrotirea Sănătăţii, Igor Nezboreţkyi.

Potrivit oficialului, implementarea programului 
presupune antrenarea de resurse financiare. ”în 
2017 e nevoie de 611 milioane de grivne, în 2018 -  
561 mln., iar în 2019 -  586 milioane. Cifrele sunt 
aproximative, Aceste sume urmează să fie conveni
te, iar ulterior decizia alocării de fonduri va fi supu
să votului în cadrul sesiunilor Consiliului local”, a 
menţionat I. Nezboreţkyi. De asemenea, trata
mentul persoanelor care suferă de hepatita C şi 
afecţiuni articulare va fi suportat în proporţie de 
100% de Bugetul local, a mai specificat I. Nez
boreţkyi.

Buletinul meteo

Luni
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nnansi poimc acuzai ua separatism
agresat si insultat la Cernăuţi

Pagină realizată de Mihai URSU

Autorităţile din Belarus au arestat 20 de militanţi 
acuzaţi că au primit fonduri din străinătate pentru a 
genera un complot armat în Belarus, cu scopul 
înlăturării Administraţiei de la Minsk, a anunţat pre
şedintele Aleksandr Lukaşenko.

Aleksandr Lukaşenko a transmis marţi seară că militanţii 
pregăteau o “acţiune de provocare armată” , acuzând că au 
fost antrenaţi în Ucraina şi au primit fonduri din Polonia şi 
Lituania, state-membre ale Uniunii Europene. “Există oameni 
care vor să destabilizeze situaţia în Belarus. Au nevoie să 
genereze o revoltă. Visul este distrugerea Administraţiei şi 
înlăturarea preşedintelui” , a explicat Lukaşenko. Liderul de la 
Minsk nu a oferit detalii, dar a atribuit presupusul complot 
serviciilor secrete occidentale.

Moldova, „spălătoria" 
de bani a Rusiei

Topul ce lor mai feric ite  ţări 
din lum e în 2017

Cu ocazia Zilei Internaţionale a Fericirii, ONU a publicat raportul anual 
privind cele mai fericite ţări din lume. Surpriza o reprezintă ocupanta primu
lui loc, Norvegia, care a urcat trei poziţii în ultimul an, depăşind Danemarca, 
ocupanta primului loc în ultimii ani. Potrivit World Happiness Report 2017, 
întocmit de Sustainable Development Solutions Network (SDSN), o iniţiativă 
globală lansată de ONU în 2012, Ucraina ocupă locul 132, în topul fericirii, 
lângă Cambodgia şi Uganda. Din raport rezultă că ţările nord-europene sunt 
cele mai fericite, iar cele din Africa Subsahariană ocupă ultimele locuri. 
Clasamentul este realizat pe baza a şapte factori: îngrijire, libertate, genero
zitate, buna guvernare, onestitate, sănătate şi veniturile locuitorilor.

Lukaşenko denunţă 
un complot care ar viza 

destabilizarea Belarusului

Politologul Oleg Havici a fost reţinut luni 
de poliţie, fiind învinuit de separatism, 
colaborare cu politicieni ruşi şi propagarea 
ideii federalizării Ucrainei. Incidentul a avut 
loc în ziua când în incinta "Hotelului Buco
vina” urma să aibă loc o masă-rotundă cu 
tema "Protecţia minorităţilor naţionale în 
contextul integrării europene” şi prezen
tarea organizaţiei publice "Protecţia drep
turilor minorităţilor naţionale” (Ethnic Mino- 
rities Rights Watch), condusă de Oleg Ha
vici. La eveniment urmau să participe lideri 
ai organizaţiilor minorităţilor naţionale, 
reprezentanţi ai Ministerului Culturii din Uc
raina, cercetători, Ambasadorul Seimului 
Republicii Polonia, Boguslaw Sonik, Consu
lul General al României la Cernăuţi, Eleo- 
nora Moldovan. De asemenea şi-au anunţat 
prezenţa reprezentanţii OSCE şi jurnalişti 
de la multe medii locale. Cu ceva timp înain
te de începerea evenimentului un grup nu
meros de activişti publici şi foşti participanţi 
la Operaţiunea antiteroristă, strigând "Slavă 
Ucrainei” , au pătruns în incinta hotelului 
pentru a împiedica desfăşurarea evenimen
tului. Agresat fizic şi verbal, Oleg Havici a 
fost scos afară şi încercuit de activişti. Ac
tiviştii au semnat o adresare către organele 
de poliţie sosite la locul incidentului, în ve
derea verificării activităţii lui Havici. După ce 
i-au fost puse cătuşe Havici a fost dus la 
Secţia de poliţie, iar ulterior transportat la

spital. Poliţia a anunţat că investighează 
acest caz.

Unul dintre liderii activiştilor, luri Kovaleţ, 
a declarat: "Oleg Havici este un separatist 
care conduce organizaţia "Protecţia dreptu
rilor minorităţilor naţionale” , având legături 
cu Medvedciuk, care este cumătrul lui Puţin 
şi care vrea să creeze la Cernăuţi o Româ
nie Mare”. Un alt activist public, Evghen Ma- 
rusyk, spune că ar fi vorba de o organizaţie 
publică fictivă. "După părerea mea, se pre
găteşte terenul pentru a crea o "Republică 
Populară Bucovineană” . Printre invitaţii

mesei-rotunde s-a numărat şi Noah Kof- 
manskii, principalul rabin al Cernăuţiului şi 
Bucovinei, care a făcut apel la toleranţă. 
"Ucraina este un stat multinaţional, iar Cer- 
năuţiul este un oraş foarte interesant unde 
locuiesc oameni de diferite etnii. Trebuie să 
găsim modalitatea optimă de a convieţui 
împreună, să nu ne supărăm unii pe alţii, să 
găsim acea toleranţă şi linie de comporta
ment confortabilă pentru fiecare dintre noi. 
Nu este important în ce limbă comunicăm. 
Important e să ne auzim unii pe alţii, să sta
bilim în ce direcţie vom merge în viitor. în

totdeauna am vorbit şi continuu să vorbesc: 
noi avem o singură ţară -  Ucraina”. Le fel 
de surprins de cele întâmplate a fost şi My- 
hailo Popadiuk, director-adjunctal Departa
mentului Minorităţi şi Religii din cadrul Mini
sterului Culturii din Ucraina. "Există o 
poziţie principială: organizaţiile publice nu 
au dreptul de a efectua reţinerea unei per
soane. Dacă acestea au unele pretenţii sau 
dovezi privind săvârşirea unei infracţiuni, 
ele trebuie transmise organelor de drept” . 
Oleg Havici de la Secţia de poliţie a fost 
transportat la spital cu criză hipertonică. 
Potrivit lui, acţiunile poliţiei sunt ilegale. "Nu 
e vorba de o reţinere, ci de privare ilegală 
de libertate. La Secţia de poliţie am întrebat 
în ce calitate procesuală mă aflu acolo? Mi 
s-a răspuns că în calitate de invitat. Eu am 
fost adus acolo în cătuşe, împotriva voinţei 
mele şi fără mandat de reţinere” . 
Politologul şi jurnalistul cernăuţean 
Sviatoslav Vyşinskii a declarat că şi Amba
sadorul Seimului Republicii Polonia, 
Boguslaw Sonik, a rămas nedumerit de 
faptul că poliţia a pus cătuşe pe mâinile 
victimei şi nu a agresorilor. Printre invitaţii 
mesei-rotunde s-au numărat şi unii lideri ai 
societăţilor naţional-culturale româneşti din 
regiune, care îngroziţi de cele întâmplate, s- 
au făcut nevăzuţi. Fuga-i ruşinoasă, dar e 
sănătoasă şi în unele cazuri te poate salva 
de belele.

Cazul spălării 
celor 22 miliarde de 
dolari prin Republica 
Moldova, proveniţi 
din Rusia, poate 
deveni o nouă etapă 
în scoaterea Chişi- 
năului de sub influen
ţa Moscovei, scrie 
infoalert.ro.

Anchetatorii moldo
veni au descoperit unul 
din „portmoneele” lui 
Puţin. Portmoneul nu este 
mare, de doar 22 miliarde 
de dolari, care în decursul a 
câtorva ani au fost scoşi prin 
Moldova în firme offshore. Acesta 
este echivalentul a circa 20 de 
bugete anuale ale Republicii 
Moldova. Operaţiunea standard 
de spălare de bani avea loc prin 
intermediul a două companii, 
înregistrate de regulă în Marea 
Britanie. Companiile respective 
intrau în firme offshore, formând 
un lanţ lung care excludea şanse
le ca să fie identificat beneficiarul 
final. Cu toate acestea, procurorii 
au temei de a crede că în toate 
cazurile a fost vorba despre

aceeaşi persoană fizică sau grup. 
Toate firmele offshore implicate în 
schemă erau înregistrate în 
Belize. Companiile semnau un 
contract, conform căruia una din
tre companii oferea alteia un cre
dit. De obicei, sumele variau între 
100 milioane şi 800 milioane de 
dolari. în realitate, transferurile de 
bani nu aveau loc. Contractul pre
vedea că garantul de rambursare 
a banilor vor fi anumite structuri 
comerciale din Rusia, conduse de 
un oarecare cetăţean al Re
publicii Moldova. Acest fapt per
mitea examinarea cazurilor de

nerambursare a datoriilor în jude
căţile din Moldova. Atunci când 
partea care lua „împrumutul” nu 
întorcea banii „creditorului” , obli
gaţiunile de rambursare a creditu
lui treceau la persoana „garant” în 
frunte cu managerul din Moldova. 
Băncile moldoveneşti nu se inte
resau de provenienţa banilor 
veniţi de la partea garantă. Astfel, 
procurorii s-au preocupat în pri
mul rând de judecători şi lucrătorii 
băncilor. Concomitent, prin 
aceeaşi schemă, mijloacele finan
ciare erau scoase din Moldova.
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Duminică „furtunoasă” la Crasna
Nici pe departe nu 

este vorba de fenomene
le naturii, de vântul 
schimbător de martie, 
care ba adună nori de 
ploaie şi ninsoare, ba îi 
împrăştie, zvântând cără
rile. Duminica trecută, la 
Crasna, deşi s-a arătat 
soarele dintre nori, dar 
ziua a fost „furtunoasă”. 
Nemulţumirea localnici
lor a atins cele mai înalte 
cote.

Este rezultatul hotărârii Con
siliului Regional din 20 septem
brie anul trecut privind darea în 
folosinţă a terenurilor vânătoreşti 
din regiune. în conformitate cu 
concluziile Comisiei permanente 
pentru protecţia mediului am
biant şi folosirea resurselor natu
rale, sesiunii Consiliului Regional i

i s-a recomandat proiectul hotă
rârii privind excluderea următoa
relor sectoare din teritoriul între
prinderilor silvice: Ocolul silvic 
Laura (cu suprafaţa de 4.155

hectare), Ocolul silvic Pătrăuţii 
de Sus (6.960 hectare) de la în
treprinderea de Stat „Gospodăria 
silvică Storojineţ”, Ocolul silvic 
Falkiv (4.277,1 hectare) de la 
întreprinderea de Stat „Gospo

dăria silvică Berhomet”. Aceste 
terenuri au fost coordonate ante
rior cu gospodăriile silvice spe
cializate de stat ale Complexului 
agroindustrial al regiunii Cernău
ţi. Astfel, Consiliul Regional a

adoptat hotărârea de a transmite 
acestea şi alte păduri din ţinut în 
folosinţă pentru gospodăriile vâ
nătoreşti pe un termen de 20 de 
ani.

Crăsnenii, adunaţi duminică 
în faţa primăriei orăşelului, au 
atenţionat că aceste sectoare 
sunt situate de-a lungul segmen
tului Frontierei de stat din regiu
ne. Ei s-au arătat a fi foarte in
dignaţi de faptul că despre 
aceasta comunitatea lor nu a fost 
informată şi nimeni nu le-a cerut 
părerea şi consimţământul. Au 
făcut o adresare către deputaţii 
lor în Consiliul Regional, Vasile 
Liubimschi şi Ştefan Mitric, men
ţionând că sunt categoric împo
triva transmiterii terenurilor vână
toreşti de pe teritoriul ocolurilor 
silvice şi de pe pământurile, afla
te în hotarele administrative ale 
comunităţii, oricăror organizaţii 
publice şi cer ca acestea să ră
mână în subordonarea întreprin
derilor care s-au folosit de ele 
până acum. Adresarea a fost

semnată de locuitorii comunităţii, 
deputaţii Consiliului de orăşel şi 
de vânători.

în timpul d iscuţiilor furtu
noase şi emoţionante celor pre
zenţi li s-a demonstrat copia Dis
poziţiei şefului Administraţiei Re
gionale de Stat Cernăuţi nr. 98, 
potrivit căreia pământurile din 
fondul silvic al întreprinderilor de 
dezvoltare agroindustrială sunt 
transmise din proprietatea de 
stat în cea a comunităţilor din 
regiunea Cernăuţi. în raionul 
Storojineţ, bunăoară, asemenea 
terenuri ocupă o suprafaţă de 
15.512 hectare.

Deputatul în Consiliul Regio
nal, Ştefan Mitric, care a fost pre
zent la adunarea de protest de la 
Crasna, a explicat astfel situaţia 
creată:

-  Problema a fost examinată 
de Comisia permanentă pentru 
protecţia mediului ambiant şi 
folosirea resurselor naturale, din 
care face parte deputatul Vasile 
Liubimschi. El chiar a luat cu
vântul la acea şedinţă. Eu, care 
fac parte din Comisia perma
nentă pentru învăţământ, am fost 
obligat să aduc la cunoştinţa 
locuitorilor din Crasna despre 
problema abordată, ceea ce am 
şi făcut. Vineri, la sesiunea Con
siliului Regional, voi aduce la cu
noştinţa deputaţilor dorinţa crăs- 
nenilor. Poziţia lor este fermă: ori 
terenurile vânătoreşti de la Laura 
sunt întoarse fostei întreprinderi 
-  Gospodăriei silvice Storojineţ, 
ori să fie creat un club al vânăto
rilor din Crasna, ca el, împreună 
cu primăria, să fie cofondatorii 
acestei organizaţii şi să ia în pri
mire terenurile vânătoreşti de la 
Laura.

în după amiaza zilei de marţi 
chestiunea dată a fost clarificată 
definitiv la sediul Consiliului de 
orăşel de către deputaţii locali, 
împreună cu primarul comunei 
unite Crasna -  Crăsnişoara Ve
che, Ştefan Dragun, şi deputatul 
Consiliului Regional, Ştefan Mit
ric. S-a decis crearea Clubului de 
vânători din Crasna, căruia să i 
se transmită terenurile vânăto
reşti din Laura. Iniţiativa crăs- 
nenilor urmează să fie expusă şi 
apărată de către deputatul Şte
fan Mitric la sesiunea de vineri a 
Consiliului Regional.

Academicienii bat alarma: 
limba română are nevoie 
de apărare chiar în România

Dacă aşa ceva se întâmplă acolo, unde 
limba română e la ea acasă, atunci 

urmările unui astfel de fenomen sunt cu mult 
mai grave pentru limba română, vorbită într- 
un alt mediu lingvistic, străin ei.

Există pricini obiective 
când conaţionalii noştri, 
fiind buni români, nu întot
deauna îşi pot exprima 
gândurile în graiul matern 
chiar în domeniul în care 
activează. Şi-au însuşit 
specialitatea în limba în 
care profesează şi nu au 
posibilitate să ţină în mâini 
o publicaţie de specialitate 
în limba română. La fel şi 
unui tehnician, care cu

noaşte fiecare detaliu al 
maşinii îi vine greu să-l 
„num ească” în limba 
română. însă aşa ceva nu 
este imposibil, dar se cer 
eforturi şi timp în plus, 
ceea ce este cam dificil în 
zilele noastre.

Dacă în asemenea 
situaţii există o oarecare 
scuză, atunci este revoltă
tor faptul când românul 
nostru încearcă să înlocu

iască cuvinte cunoscute cu 
altele din altă limbă, ceea 
ce este ridicol, este o negli
jare a graiului matern. Da
că el afirmă că seamănă 
nu mazăre, ci „goroh” şi va 
obţine nu recoltă, ci „uro- 
ja i”, atunci nu este atât de 
complicat să pronosticăm 
la ce vor duce toate aces
tea, care vor fi roadele 
nepăsării noastre. Trebuie 
să existe o cultură a limbii, 
un cult al ei în familie şi în 
şcoală, promovat pe larg 
de presa de expresie ro
mână.

Recent, vestitul acade
mician român, Eugen Si- 
mion, preşedintele Secţiei 
de Filologie şi Literatură a 
Academiei Române, a sus
ţinut un discurs în des
chiderea celei de-a IX-a 
ediţii a Congresului Inter
naţional de Istorie a Pre
sei. Academicianul a re
marcat o alterare a folosirii

limbii române, prin renun
ţarea la termenii limbii 
noastre în favoarea adop
tării unor termeni străini, 
chiar şi atunci când acest 
lucru nu se impune.

„Presa ştiinţifică este 
cea mai apropiată de o 
tendinţă care există în pro
cesul globalizării, să re
nunţe la limba română şi 
să se adreseze într-o limbă 
de circulaţie internaţională, 
mai ales limba engleză. în 
disciplinele „tari”, matema
tică, fizică, chimie, poate 
că aşa şi este. Totuşi, cred 
că nu se cere acelaşi lucru, 
ca o condiţie, şi pentru 
ştiinţele umaniste. Nu cred 
că trebuie să alergăm toţi 
pentru revistele ISI şi să ne 
„m aim uţărim ” într-o altă 
limbă. Cred că avem un 
public românesc şi avem 
obligaţia în formarea şi 
educaţia acestui public ro
mânesc, trebuie să avem

grijă în primul rând de 
acest public. Trebuie să 
avem grijă de acest neam”, 
a afirmat Eugen Simion.

Academicianul a subli
niat faptul că din tipăriturile 
româneşti, inclusiv din 
manualele de istorie, de 
literatură sau din presă, au 
început să dispară cuvinte 
româneşti, aşa cum este 
cuvântul „naţiune” şi faptul 
că s-a dorit, de către 
Ministerul Educaţiei, să 
scoată din programa şco
lară materii precum Istoria, 
Latina sau să se reducă 
orele de Limba română.

“Sunt lucruri foarte 
grave. Dacă s-ar întâmpla 
în Franţa acest lucru, chiar 
preşedintele Franţei dacă 
ar fi, ar trebui să-şi dea 
demisia. Acolo, anual se 
organizează o dezbatere 
despre limba şi cultura 
franceză, vorbesc despre 
identitatea Franţei. Şi este

o cultură care ar trebui să 
stea liniştită, fiind nea
meninţată. Dar fac acest 
lucru anual, ce e cu limba 
franceză, de ce pierde te
ren în faţa limbii engleze, 
îşi apără limba. Numai 
nouă ne este ruşine de 
acest lucru. Inteligenţa 
noastră se sim te foarte 
stingherită când este vorba 
de limba română. Poţi să fii 
impostor în orice limbă”, a 
precizat Eugen Simion.

El a mai amintit şi de 
faptul că presa scrisă înce
pe să dispară, iar scrisul 
doar pe suport IT are “viito
rul neantului”.

Dacă academicienii bat 
alarma, înseamnă că si
tuaţia este destul de com
plicată.

Pagină realizată 
de

Vasile CARLAŞCIUC
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Tânăr decedat în accident raţiei
Un bărbat de 22 de ani a 

murit tragic într-un acci
dent de circulaţie, care s-a 
produs în centrul regional.

Acesta nu a luat în calcul 
condiţiile de trafic, a pierdut con

trolul volanului şi a admis tam- 
ponarea cu o altă maşină, con
dusă de un nouăsuliţean în vâr
stă de 61 de ani. Impactul a fost 
deosebit de puternic. Tânărul s- 
a ales cu numeroase traume, 
fiind spitalizat de urgenţă la Cer

năuţi. însă, oamenii îi 
halate albe s-au doved 
a fi neputincioşi pentr 
a-i salva viaţa. Acesta ; 
murit pe masa de ope 
raţii.

Participant la acţiunile militare -  
jertfă a oamenilor corupţi

Poliţia cernăuţeană a reţinut un 
„duet” de funcţionari corupţi -  pe 

un medic-psiholog şi pe un grănicer, 
care i-au promis ajutor unui participant 
la Operaţiunea antiteroristă din estul 
ţării. Pentru 650 de dolari americani 
aceştia i-au promis să-i legalizeze grupa 
de invaliditate.

Pe data de 14 martie corupţii au fost 
reţinuţi de colaboratorii poliţiei naţionale şi 
cei ai procuraturii în flagrant. Aceştia tocmai 
au primit ultima parte a sumei -  400 de 
dolari americani. Anchetatorii au stabilit că 
participantul la acţiunile militare a trecut în 
mai multe rânduri tratamentul şi reabilitarea 
în instituţia medicală cu pricina. El a apelat la 
membrii comisiei medicale pentru a primi 
grup de invaliditate. Medicul-psiholog i-a şi 
propus ajutor: doamna i-a comunicat că 
„este o persoană, care poate să 
„soluţioneze” pozitiv această problemă şi să 
„influenţeze” asupra hotărârii comisiei. Tot 
anchetatorii au stabilit ulterior că „ajutorul” 
femeii-medic era concubinul acesteia -  un 
maior din cadrul serviciului de grăniceri. 
Valoarea „ajutorului” a fost estimată la 650 
de dolari americani. Medicul a fost reţinut în 
timp ce primea ultima parte a recompensei, 
iar grănicerul -  la locul de muncă. A fost 
demarată o anchetă în baza Codului Penal 
al Ucrainei pentru abuz de influenţă. 
Cercetările continuă.

Şoferul ucigaş va face şase ani de puşcărie
Judecătoria raională din Stonojineţ l-a 

recunoscut vinovat pe un locuitor în vârstă 
de 45 de ani din acest raion de comiterea 
infracţiunii prevăzute de articolul 286 punct 
2 (încălcarea regulilor de circulaţie rutieră, 
care au cauzat decesul victimei) al Codului 
Penal al Ucrainei. Anchetatorii au 
constatat că în luna august a anului trecut, 
aflându-se la volan în stare de ebrietate, 
bărbatul se deplasa în direcţia oraşului 
Storojineţ. La un moment dat a pierdut 
controlul volanului, a accidentat doi pietoni

după care s-a ciocnit şi de un autoturism. 
După cum s-a constatat în cadrul 
anchetei, pietonii s-au dovedit a fi un cuplu 
tânăr din raionul Storojineţ. în rezultatul 
accidentului, femeia în vârstă de 24 de ani 
a decedat, iar soţul ei s-a ales cu serioase 
traume corporale. Judecata a susţinut 
poziţia procuraturii şi i-a pronunţat vinova
tului o sentinţă sub formă de privare de 
libertate pe o perioadă de şase ani cu pri
varea de dreptul de a conduce mijloace de 
transport.

H o ţ u l  d e  m i c r o b u z e  a  f o s t  r e ţ i n u t
Poliţiştii de la Secţia raională de 

poliţie din Vijniţa au fost alertaţi de o 
locuitoare a satului Lukivţi, care le-a 
comunicat că o persoană necu
noscută i-a furat microbuzul ce era 
parcat pe una din străzile satului 
Volcineţ. Sosiţi la faţa locului, poliţiştii 
l-au identificat în scurt timp pe hoţ, 
care intenţiona să părăsească 
teritoriul raionului. Hoţul s-a dovedit a 
fi un locuitor de 33 de ani al unuia din 
satele raionului, care a fost tras în 
trecut la răspundere penală în 
repetate rânduri pentru furtul de 
automobile. A fost demarată o 
anchetă penală, iar hoţul a fost reţinut. 
Dacă vina lui va fi dovedită în 
judecată, el riscă să fie privat de 
libertate pentru o perioadă de opt ani.

lot de contrabandă 
la frontieră

f In cetăţean român a încercat să treacă 
ilegal peste Frontiera de stat 

ucraineano-română, prin Punctul de trecere şi 
control ”Porubna-Siret”, un lot ordinar de 
ţigări de contrabandă.

în timpul verificării automobilului "Dacia”, 
vameşii au depistat un important lot de ţigări 
de diferite mărci, bine camuflate în salonul 
maşinii. Faţă de respectivul cetăţean a fost 
întocmit un proces-verbal despre încălcarea 
regulilor vamale în baza articolelor 471 punct 1 
şi articolului 483 punct 1 ale Codului Vamal al 
Ucrainei. 280 pachete de ţigări în valoare de 
7.180 grivne şi automobilul, estimat în preala
bil la suma de 40 mii grivne, au fost confiscate.

Doi oameni au murit din cauza fumatului în aşternut

Un caz tragic s-a produs în satul 
Dankivţi, raionul Hotin, unde un 

bărbat în vârstă de 61 de ani a murit în 
flăcări din cauza comportării neatente cu 
ţigara.

Specialiştii au constatat că bărbatul ar fi 
fumat în aşternut, după ce a adormit şi a 
scăpat mucul din mâini, ceea ce a şi generat 
incendiul. Flăcările s-au auto-lichidat, iar 
corpul neînsufleţit al proprietarului casei a 

fost descoperit în dimineaţa 
zilei următoare de către rude.

Un caz analogic s-a 
produs în Vancicăuţii Noua 
Suliţei. Incendiul a fost 
observat de nişte vecini când 
flăcările cuprinseseră deja o 
suprafaţă de 40 metri pătraţi, 
în timpul lichidării incendiului, 
pompierii au descoperit în una 
din odăi corpul neînsufleţit al 
gospodarului în vârstă de 52 
de ani. Cauza decesului este, 
potrivit medicilor, aceeaşi -  
intoxicarea cu gaze.

Cât costă plăcerea 
de pe urma unui violP

udecătoria raională 
Herţa a sprijinit poziţia 

procuraturii din Chiţmani şi 
l-a recunoscut vinovat pe 
un cetăţean de comiterea 
infracţiunii prevăzute de 
articolul 152 punct 3 al 
Codului Penal al Ucrainei.

Organele de anchetă au 
constatat că la data de 26 
aprilie 2015, tânărul în vârstă 
de 17 ani din satul Ispas,
raionul Vijniţa, aflându-se sub influenţa drogurilor pe stadionul sportiv din 
localitate, a violat-o pe o consăteană de-a sa tot de 17 ani. Cu scopul de a 
evita răspunderea penală, minorul s-a ascuns de organele legii aproape 
jumătate de an. Imediat după identificarea locului aflării sale, tânărul a fost 
reţinut şi luat sub strajă. Judecata i-a pronunţat o sentinţă sub formă de pri
vare de libertate pe o perioadă de şapte ani.

Pagină realizată de Dumitru VERBIŢCHI
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CE CUNOAŞTEM DESPRE STIMULENT!! DE CREŞTERE

^^importanţa stimulenţilor de creştere. Folosiţi în cantităţi mici, ei 
contribuie la dezvoltarea intensivă a plantelor, sporesc rezistenţa lor 
la factorii nefavorabili ai mediului înconjurător (abundenţa de umidi
tate, temperaturile înalte etc.), ameliorează asimilarea de către plante 
a substanţelor nutritive în sol, sporesc gradul de rezistenţă a acesto
ra la diverse boli.

Pentru sporirea recoltelor, în ultimii ani, 
în afară de îngrăşăminte minerale şi orga
nice, se folosesc tot mai pe larg diverşi 
stimulenţi (activanţi, regulatori) de creştere 
a plantelor. De regulă, aceste substanţe 
sunt de provenienţă naturală. Desigur, 
stimulenţii nu înlocuiesc îngrăşămintele, 
agrotehnica, calitatea şi productivitatea 
seminţelor. Dacă cu 30-35 de ani în urmă 
stimulenţii de creştere se foloseau în pro
porţii limitate -  de regulă, în sectorul de 
experimentare, acum producerea lor a fost 
pusă pe scară largă nu numai pentru gos
podăriile mari, ci şi pentru legumicultorii şi 
agricultorii amatori.

Stimulenţii se produc într-un asortiment

destul de variat şi pot fi procuraţi în maga
zinele de profil. Bunăoară, Asociaţia pe 
acţiuni „Vysokyi urojai” din Kiev produce 
astfel de stimulenţi de creştere ca agrosti- 
mulina (pentru culturi cerealiere, legumi
noase şi ierburi perene leguminoase), 
betastimulina (pentru sfecla de zahăr, cea 
furajeră şi roşie), zeastimulina (pentru 
porumb), ivina, poteitina, emistima C, 
precum şi alţi stimulenţi.

La Cernăuţi, în anul 1997, pentru prima 
dată a apărut pe piaţă un astfel de stimu
lent ca ivina, iar peste un an a început vân
zarea stimulenţilor şi în magazinele de spe
cialitate.

Tehnologia de aplicare a acestor sub

stanţe este simplă, accesibilă legumi
cultorilor şi cultivatorilor de cereale şi 
constă în tratarea seminţelor sau stropirea 
plantelor în perioada de vegetaţie. Pe fie
care ambalaj este descrisă tehnologia apli
cării preparatului.

Poteitina este o soluţie de culoare des
chisă, ambalată în fiole a câte 3, 5 sau 10 
ml. Este prevăzută ca stimulent pentru 
creşterea cartofului. Pentru tratarea 
cartofilor de sămânţă se foloseşte o fiolă la 
20 kilograme de cartofi. Fiolele care au 
rămas se pot folosi ca tratare în perioada 
formării florilor. Sporul la recoltă depinde de 
soi, tehnologia de întreţinere, precipitaţii, 
fertilitatea solului, de cantitatea de îngrăşă
minte încorporată.

Cearkor. Cu acest stimulent se tra
tează rădăcinile puieţilor de arbuşti şi pomi 
fructiferi în preajma plantării, a butaşilor 
pentru a intensifica apariţia şi dezvoltarea 
rădăcinilor şi pentru a favoriza creşterea lor. 
Rădăcinile se ţin în soluţia stimulentului 
timp de 18-20 de ore.

Stimulentul „Vympel-2” are o compo
ziţie îmbunătăţită şi poate fi aplicat la tem
peratura de 5 grade de căldură. Are 
proprietăţi de adaptare, optimizează 
fotosinteza. Poate fi îmbinat cu pesticide, 
îngrăşări extraradiculare. Se tratează se
minţele, tuberculele de cartofi, rădăcinile 
puieţilor şi butaşii pentru înmulţire. La trata
rea cartofilor se folosesc 10 ml la 30 kilo
grame de tubercule. De asemenea, se tra
tează extraradicular plantele de cartofi, 
cerealele, porumbul, culturile legumicole, 
pomii, arbuştii fructiferi şi viţa de vie. Pentru 
pomi poate fi folosit stimulentul „Komivin”.

„Vympel-K” este un stimulent univer
sal de tratare a seminţelor. Stimulează 
răsărirea plantelor, dezvoltarea sistemului 
radicular.

Pentru castraveţi sunt recomandaţi 
stimulenţii „Marş”, „Gumat zaviaz” şi 
„Gumat super”.

Ion CRILIUC, 
pedolog

Q  Sfat util

CUM SĂ-TI ALEGI PORTMONEUL5
Portmoneul este un 

accesoriu indispensabil 
vieţii noastre cotidiene. Cel 
mai probabil, de acest 
aspect s-au prins şi marii 
producători de genţi şi des- 
ignerii din toată lumea, altfel 
cum se explică multitudinea 
de modele, mărimi, culori, 
forme?

U n 
portmoneu 
de calitate 
este un

paşaport 
către un stil bine 
asumat. Alege întotdeauna un 
model din piele naturală cu 
fermoare, capse şi accesorii din 
metal de bună calitate. Ai grijă să 
fie încăpător, astfel încât banii de

hârtie să stea lejer în poziţie 
orizontală şi nu împăturiţi în două. 
Indicat ar fi ca portmoneul tău per
sonal să fie în ton cu geanta 
preferată. Fereşte-te de falsuri 
grosolane care au stanţat numele 
unor branduri exclusiviste şi 
neaccesibile.

La achiziţionarea unui portmo
neu fii atentă la încheieturi, colţuri, 
fermoar. Nu trebuie sa existe aţe 
ieşite, cusături greşite, pete, zgâ
rieturi, capse care se închid sau 

_ care se deschid
mult 
uşor.

Truc genial

Ce să pui în ghiveci, 
dacă florile s-au ofilit

Dacă florile din ghiveci s-au ofilit, nu le arun
ca. lată o metodă simplă prin care poţi să le 
readuci la viaţă într-un timp foarte scurt.

Este nevoie de o coajă de banană -  bogată 
în potasiu, de zaţ de cafea -  bogat în minerale 
esenţiale şi de câteva coji de ouă, care conţin, 
printre altele, mult calciu.

Se mărunţesc într-un blender şi se toarnă 
peste ele foarte puţină apă. Se amestecă până 
când obţii o pastă.

Se pun câteva linguriţe din acest amestec în 
pământul din ghiveci, aproape de tulpina florilor. 
Vei observa că acestea îşi vor reveni repede.

0  Frumuseţe
Obiceiuri de machiaj 

care dăunează
lată câteva obiceiuri comune care 

pot cauza probleme majore atât pielii, 
cât şi sănătăţii tale.

«- Nu se recomandă să împărţi pro
dusele de machiaj cu prietena. îţi 
împărţi hainele şi bijuteriile cu cea mai 
bună prietenă şi de ce nu şi rujul de buze 
care vă place atât de mult? E greşit, foar
te greşit. Să împărţi rujul cu altcineva 
poate avea consecinţe nedorite. Atunci 
când împărţi tuşul sau rujul, creşte riscul 
de a contracta o infecţie virală cum ar fi 
conjunctivita sau leziunile herpetice. Fo
losirea produselor de machiaj expirate. 
Data expirării există dintr-un motiv, însă 
multe persoane nu aruncă produsele

atunci când ar trebui. Deci, aşa cum aru
ncăm laptele pentru că s-a învechit, la 
fel ar trebui să renunţăm şi la luciul de 
buze, sau la orice alt produs pe care îl 
avem de foarte mult timp. Astfel se evită 
riscul de a face conjunctivită acută sau o 
iritaţie nedorită a pielii, dacă foloseşti un 
produs expirat, pentru că produsul 
poate începe să dezvolte bacterii. Majo
ritatea produselor deţin un simbol care 
indică pentru cât timp este valabil.

* -  Te culci fără să te demachiezi. 
Eşti prea obosită pentru a te demachia? 
Te poţi trezi cu probleme mari diminea
ţa, în special la nivelul pielii şi a ochilor, 
datorită porilor blocaţi. De asemenea, 
produsele de machiaj pentru ochi conţin 
uleiuri şi ceară şi cum aceste produse 
nu sunt înlăturate, ingredientele pot pro
voca blocarea glandelor cauzând infla
maţii în jurul ochilor.

* -  Folosirea extensiilor pentru 
gene. Anumiţi adezivi pentru lipirea 
extensiilor conţin răşină, care poate irita 
ochii. însă, dacă aplici mai puţin, exten
siile pot provoca mici leziuni, deoarece 
sunt prea fragile şi cad. Nu recoman
dăm să refoloseşti extensiile, pentru că 
pot duce la pierderea genelor! înainte de 
a lua această decizie, încearcă să tes
tezi adezivul utilizat pentru lipirea gene
lor, pentru a te asigura că totul este 
bine.

* -  Aplicarea conturilor la baza 
ochiului. Ochii fiecărei persoane au 
propriul lor set de bacterii naturale, iar 
prin folosirea unui creion de ochi, poţi 
introduce bacterii străine. Astfel, pentru 
a preveni eventuale infecţii şi blocarea 
glandelor, se recomandă să nu-ţi contu
rezi partea de jos a ochiului, ci să te limi
tezi doar la pleoapa superioară.

Gătiţi gustos 
împreună cu noi!
■  Orez cu sardine 
şi legume la tigaie

Pentru o alimentaţie sănătoa
să, bogată în vitamine, vă recomandăm un pre
parat gustos, simplu de realizat.

Ingrediente: 400 g orez, 2 linguri ulei de măsli
ne, o ceapă 
potrivită, 3 
morcovi, 2 
ardei, 150 g 
mazăre din 
conservă, 1 
dovlecel, 1 
căţel de ustu
roi, 1 conser
vă de sardine 
în sos de 
tomate, 2 
frunze de 
dafin, sare, 
piper.

Mod de 
preparare.
Orezul se
fierbe al dente, încât bobul să-şi păstreze 
consistenţa şi forma. Se scurge de apă şi se 
clăteşte sub un jet de apă rece. în paralel, se 
pregătesc legumele, curăţate şi tăiate feliuţe subţiri, 
lungi de aproximativ 5 cm.

Ceapa se taie julien, iar usturoiul mărunt, 
împreună se pun în tigaie, cu puţin ulei de măsline. 
După 2-3 minute se adaugă restul de legume. Se 
lasă împreună aproximativ 12-15 minute, ameste
când din când în când. Este important ca legumele 
să nu se înmoaie de tot, să rămână uşor crocante. 
La final se adaugă şi sardinele şi se condimentează 
cu sare şi piper după gust.

în funcţie de preferinţe, orezul se serveşte sepa
rat sau poate fi adăugat peste legume, caz în care 
amestecul se păstrează pe foc pentru alte 5 minute, 
până când acesta se umflă, se rumeneşte şi este 
complet uscat.

Se adaugă 2 frunze de dafin în apa în care se 
fierbe orezul. Acesta va căpăta o aromă discretă,

dar suficient cât să se transforme într-o garnitură 
simplă, dar savuroasă.

H  Plăcintă cu cartofi
Ingrediente: 1 pachet aluat foitaj, 1 kg cartofi, 2 

cepe verzi, 200 g smântână, 200 g brânză, sare, 
piper, 1 ou pentru uns.

Preparare. Cartofii se spală şi se fierb în coajă 
în apă cu sare, apoi se lasă la răcit, se decojesc şi 
se taie felii. Se amestecă brânza cu smântână, se 
adaugă ceapa tocată, sare şi piper după gust.

Se întind foile de aluat şi se decupează două 
felii rotunde. Se aşează o foaie într-o tavă tapetată, 
se pune un strat de cartofi, unul de cremă de 
brânză, încă unul de cartofi şi continui până când 
se termină ingredientele, deasupra fiind cremă. Se 
aşează deasupra foaia rămasă, se unge cu ou şi 
se dă la cuptor până când se rumeneşte.

|  Cornuleţe
Ingrediente: 250 g margarină vegetală, opt lin

guri de apă clocotită, făină cât cuprinde, 100 g nuci, 
100 g de magiun, două pliculeţe de zahăr vanilat.

Mod de preparare: într-o grămăjoară de făină 
se toarnă apă clocotită, se frământă, apoi se încor
porează şi margarina. Se întinde o foaie care se 
taie în pătrate, pentru a se forma cornuleţele umplu
te cu nuci şi magiun. Se împăturesc pe diagonală şi 
se coc la foc iute. Se dau calde prin zahăr vanilat.

Pagină realizată de Tatiana CARLAŞCIUC
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Ne-au rămas doar amintirea frumuseţilor 
pe care ni le-a dăruit şi o profundă întristare

Luna mai 1922. La 
Ateneul Român din 

Bucureşti se desfăşoară un 
concert de muzică clasică, 
cu sala plină, cum se 
obişnuieşte. Pe scenă, un 
băieţel de 5 ani, îmbrăcat 
din cap până-n picioare 
într-un costum de catifea 
neagră, stă aşezat, 
cuminte şi cam timid, în 
faţa unui pian, în timp ce 
tatăl său stă aplecat 
asupra lui şi îi şopteşte 
încurajări, să cânte, 
începe. Nimic din 
repertoriul internaţional, 
băieţelul cântă o serie de 
piese compoziţie proprie! 
Sala este în extaz, aplaudă 
în neştire. Totul a fost 
minunat. Bucureştiul a fost 
martor la opera timpurie a 
unui viitor maestru al 
pianului. La finalul 
concertului, drept răsplată, 
băieţelul a primit un 
căţeluş fox terrier şi a 
părăsit incinta Ateneului 
strângându-l la piept, 
încântat. Acest întreg 
episod a fascinat o fetiţă 
aflată în audienţă, şi ea tot 
în vârstă de 5 ani, care 
avea să devină tot pianistă 
şi, în plus, soţia artistului.

decide să se stabilească 
cu Madeleiue în Elveţia, 
unde devine profesor de 
pian la Conservatorul 
din Geneva. în timp ce 
se pregătea pentru iui 
turneu de concerte în 
America se descoperă 
că suferă de leucemie. 
La 16 septembrie 1950, 
deşi slăbit fizic, are loc 
ultimul lui concert 
public la Besanşon 
(Franţa), iar după două 
luni şi jumătate, la 2 de
cembrie 1950 Dinu Li- 
patti se stinge din viaţă 
în vârstă de numai 33 de

ani. Ultimele sale cuvinte au fost: 
„Nu-i de ajuns să fii mare 
compozitor ca să scrii muzica asta, 
trebuie să fi fost ales ca instrument al 
lui Dumnezeu”. La vestea morţii 
sale, marele pianist german Willielm 
Backliaus exclamă: „Nouă ne
rămâne amintirea frumuseţilor pe 
care ni le-a dăruit şi o profundă 
întristare”. înregistrările pe discuri, 
cu toate imperfecţiunile tehnice de 
atunci, au rămas documente vii 
asupra artei pianistice a lui Dinu 
Lipatti, interpretări pline de căldură 
umană şi înaltă desăvârşire stilistică, 
de fineţe şi nobleţe spirituală, de 
poezie şi graţie au rămas în cea mai 
mare parte inedite.

Este vorba de marele pianist 
Dinu Lipatti şi soţia sa Madeleine 
Cantacuzino.

în anul 1934 Dinu Lipatti parti
cipă la Concursul internaţional de 
pian din Viena. Faptul că lui i s-a 
decernat doar al doilea premiu l-a 
determinat pe faimosul pianist 
francez Alfred Cortot să părăsească 
juriul în semn de protest. Cortot l-a 
invitat pe Dinu Lipatti la Paris să-şi 
continue sub conducerea sa studiile 
de pian la Ecole Naţionale de 
Musique. In 1936 îşi începe cariera 
de pianist concertist cu o serie de 
concerte în Germania şi Italia, 
reputaţia sa continuând să crească cu 
fiecare apariţie în public. La înce
putul celui de-al Doilea război mon
dial revine la Bucureşti unde dă 
recitaluri de pian ca solist sau acorn- 
paniindu-1 pe naşul său de botez -  
George Enescu. In 1943 pleacă în 
Scandinavia împreună cu viitoarea 
sa soţie, Madeleine Cantacuzino, şi

MERIDIAN CZERNOWITZ
va participa la

în perioada 23-26 
martie a.c., în Germania 
va avea loc Târgul de 
carte din Leipzig, presti
gioasă manifestare de 
profil, care atrage o nu
meroasă participare a 
publicului interesat şi a 
profesioniştilor din do
meniul editorial.

Cultura ucraineană 
va fi reprezentată în 
cadrul acestei reuniuni de 
către Corporaţia Literară 
Internaţională „MERI
DIAN CZERNOWITZ”

Târgul de carte din Leipzig
CZERNOW ITZ
U K R A I N E
MERIDIANCZ.COM

MERIDIAN CZERNOWITZ
INTERNATIONALE LITERARISCHE 

KORPORATION

F r l r T f f f l

Internationales 
Lyrikf estival 
MERIDIAN CZERNOWITZ

Internationales 
Lyrikfestival 
MERIDIAN LUTSK

PAUL-CELAN- 
LITERATURZENTRUM J

MERIDIAN CZERNOWITZ 
Verlag
(Andruchowytsch, Zhadan, 
Zabuzhko, Prohasko u.a.)

şi autorii contemporani: Serghei Jadan, Igor Pomeranţev şi Irina Ţilyk. 
Participarea bucovinenilor la ediţia din acest an a Târgului de la Leipzig 
a beneficiat de susţinerea Ministerului Afacerilor Externe al Germaniei, 
Societăţii Culturale Ucraineano-Germană „Gedankendacli” şi Ambasadei 
Germaniei în Ucraina. Potrivit directoarei Festivalului „MERIDIAN 
CZERNOWITZ”, Eugenia Lopata, „autorii noştri şi colegii lor germani 
vor participa la o discuţie publică pe tema „Cemăuţiul: iui dialog in
ternaţional ca modalitate de depăşire a memoriei conflictelor”. De altfel, 
pe această temă va fi axat şi Festivalul din septembrie desfăşurat la 
Cernăuţi”.

Pagină realizată de Cristina GOSTIUC

24 Casa de cultură din Noua Suliţă
martie ' a

2 5  Filarmonica regională Cernăuţi în c e p u tu l|  1000

tel. 0372 52 43 38

Pe
viu

tel. 050 983 53 63

poporului din Republica Moldova
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21 martie -  Ziua internaţională a poeziei

Poezia, chiar dacă o scrisă în limbi diferite, 
are acelaşi meridian spiritual___________

Oameni de litere ucraineni 
despre poezia românească 

Vitali DEMCENKO (Cernăuţi):
-  Cununa literară a Bucovinei o formează opere scrise în 

mai multe limbi. Eu simt unul dintre puţinii poeţi din ţinut, care 
scriu în limba rusă şi vreau să afirm că pentru mine poezia 
românească este o importantă sursă de inspiraţie. Cunosc foarte 
bine valoarea artistică a operelor clasicilor literaturii române 
Miliai Eminescu, Vasile Alecsandri, care fac parte din patrimo
niul literaturii universale. Simt martorul ocular al formării 
actualilor poeţi români cernăuţeni Mircea Lutic, Vasile 
Tărâţeanu, Ilie Tudor Zegrea, Sirnion Gociu. Suntem confraţi 
de condei. Ei au tradus din creaţia mea, eu -  din a lor, iar criticul 
literar român, cemăuţean şi el, Ştefan Gostiuc, a făcut o analiză 
foarte profundă a operei mele poetice, pentru care îi simt foarte 
recunoscător.

Acum, în preajma Zilei internaţionale a poeziei, mi-a apărut 
volumul doisprezece al creaţiilor mele alese. In cel de al cin
cilea am inclus mai multe traduceri din poezia română din 
Bucovina. Prin aceasta vreau să demonstrez ceea ce a însemnat 
pentru mine, ca poet, literatura unui popor frăţesc. Or, înfrăţirea 
lirelor este un fenomen deosebit şi binefăcător, ea fiind 
binecuvântată de Cuvânt.

Marian LAZARUK (Cernăuţi):
-  Fac parte din generaţia tânără de poeţi şi, deocamdată, nu 

pot să afirm că simt familiarizat cu scrisul românesc din ţinutul 
nostru bucovinean. Am rămas încântat de versul lui Mircea 
Lutic, în expunerea ucraineană excelentă a regretatului nostru 
poet şi traducător, Vitali Kolodii. în cadrul Festivalului 
internaţional de poezie „Meridian Czemowits” l-am ascultat pe 
colegul meu de condei şi generaţie, Marin Glierman, care şi-a 
citit versurile în română şi ucraineană. Spun aceasta, fiind ferm 
convins că trebuie să ne cunoaştem cât mai bine imul pe altul.

Se simte acea necesitate de a ne traduce reciproc, aşa cum ne- 
au demonstrat-o decanii scrisului bucovinean Vitali Kolodii şi 
Mircea Lutic. Ca să atingi nivelul lor se cer ani de muncă şi har 
deosebit. Şi noi, tinerii literaţi -  ucraineni şi români, trebuie să 
păşim pe această cale a îmbogăţirii spirituale reciproce.

Oleg GONCEARENKO 
(Melitopol):

-  Poezia româ
nească mă adem
eneşte tot mai mult.
M-a cucerit, mai întâi 
de toate, poezia 
eminesciană. Am 
realizat traduceri din 
creaţia lui Eminescu, 
care au fost apreciate 
la Cliişinău şi în 
România. Le-am pub
licat în coloanele 
revistei „Vsesvit”
(„Universul”) din 
Kiev, care „găzdu
ieşte” cele mai de 
valoare creaţii din 
literatura universală.
Nu demult am termi
nat traducerea poeziei 
„Egiptul” de Miliai Eminescu, pe care o voi propune aceleiaşi 
reviste „Vsesvit”. Voi realiza şi alte traduceri, fiindcă am o 
datorie faţă de literatura română. Mama mea este moldoveancă, 
născută în Transnistria. Şi eu, fiul ei, simt o datorie de a con
tribui cât mai mult la propagarea scrisului românesc în rândurile 
cititorilor ucraineni.

DASCĂLUL POEŢILOR
Această caracteristică o merită profesorul de română de 

la Şcoala medie din Voloca, Nicolae Mintencu, învăţător 
emerit al Ucrainei. Este un caz rar când între discipolii unui 
profesor de la ţară să fie câţiva literaţi. Domnul Nicolae 
Mintencu i-a îndrumat pe calea literară pe foştii săi elevi 
Dumitru Mintencu, Gheorghe Ungureanu, Rodica Ursuleac. 
De asemenea, i-a încântat pe alţii să îmbrăţişeze profesia de 
profesor de limba şi literatura română. Iar majoritatea 
elevilor săi simt, piu şi simplu, pasionaţi de poezie. 
Profesorul le serveşte ca exemplu, el însuşi scriind poezii. 
Iată, una dintre ele.

DORINŢA
Dă-mi dorul mamei mele 
în plină primăvară,
Dă-mi freamătul de frunze 
Ce-n noi repaus n-are.

Dă-mi freamătul ce alină 
Izvorul când coboară,
Argintul de pe lună 
Şi aurul din soare.

Din vraja ce topeşte 
O dragoste îngheţată,
Dă-mi leagănul credinţei,
Iubirea spusă-n şoaptă.

Dă-mi chinul, dă-mi amorul 
Acestei vieţi brumate,
Dă-mi sabia şi scutul 
Şi-o viaţă fără moarte.

înverzim planeta!

Datorită formei sferice a planetei noastre, imaginar fiecare localitate se poate simţi 
centrul ei. Prin urmare, de acţiunea fiecărui cetăţean depinde viitorul verde al casei 

noastre comune -  planeta Pământ. Această idee este altoită la elevi încă din şcoală, obiş- 
nuindu-i să păstreze bogăţiile naturale, mediul înconjurător.

Luni, 20 martie, a fost marcată acest prilej, la Şcoala medie din fost organizată o manifestare ternati-
Ziua internaţională a Pământului. Cu satul Băhrineşti, raionul Hliboca, a că, care s-a încheiat cu plantarea pe

teritoriul şcolii a pomilor şi arbuşti
lor. Alături de elevi şi pedagogi a 
lucrat cu ardoare şi directorul acestei 
instituţii, domnul Miliail Acatrini.

-A m  plantat 20 de copaci şi mai 
mulţi arbuşti. Iar la finele acestei 
săptămâni vom planta 100 de meste
ceni pe marginea drumului central 

Pagină realizată de

ce duce spre Băhrineşti, a precizat 
domnul director.

Sădirea unui copac pare un lucru 
obişnuit, numai pedagogii şi filosofii 
văd în aceasta ceva important şi pen
tru copilul ce-1 plantează, şi pentru 
mediul în care acesta trăieşte.

Vasile CARLAŞCIUC
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FC BUCOVINA A ÎNCEPUT JOCURILE 
OFICIALE DIN ACEST SEZON

Echipa cernăuţeană de fotbal 
Bucovina a disputat primul meci 
oficial din acest sezon împotriva 
Avangard (Kramatorsk). Reve
nind pe teren cu forţe noi, jucăto
rii bucovineni au asaltat în repe
tate rânduri poarta adversarilor, 
în consecinţă, partida s-a înche
iat la egalitate -  0:0. Următorul 
meci Bucovina îl va disputa pe 
25 martie împotriva echipei Des- 
na (Cernighiv). La etapa actuală 
FC Bucovina ocupă locul 14 în 
clasamentul general pe echipe 
cu 20 de puncte la activ. Lider în 
clasament rămâne lliciveţ cu 49 
de puncte, urmată de Veres, cu 
46 de puncte, şi Desna pe locul 
trei, cu 43 de puncte.

Antrenorul principal al FC 
Bucovina, Oleg Raţii, consideră 
că echipa merită un loc mai bun 
în clasamentul general. Despre 
aceasta tehnicianul a declarat în

cadrul unei conferinţe de presă. 
”Sunt mai mulţi jucători noi în 
echipă. Avem o ofensivă bună, 
însă, puţine realizări la poarta 
adversarilor. Vom face totul pen
tru a bucura suporterii. Bucovina 
nu merită locul 14 în clasament 
şi trebuie să urcăm cât mai sus 
posibil” , a spus O. Raţii.

Bronzul lui Stepan GRECUL 
la Campionatul European 
de box Under-22

în perioada 13-22 martie 2017 la Brăila (România) s-a desfă
şurat Campionatul European de box Under-22. La această com
petiţie au participat 196 de pugilişti, din 31 de ţări, care au boxat la 
10 categorii de greutate. Sportivii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 22 
de ani au boxat după regulile AIBA pentru seniori, fără căşti de pro
tecţie. Printre învingători se numără şi bucovineanul Stepan Grecul 
(categoria 81 kg.) care a cucerit medalia de bronz. El a înregistrat 
două victorii şi o înfrângere. Stepan Grecul este originar din loca
litatea Şipinţi şi este elevul cunoscuţilor antrenor de box Sobko şi 
Grudei.

Copiii români din Grecia 
au participat

la Turneul sportiv al prieteniei
în data de 19 martie, Asociaţia 

Interculturală Româno-Elenă DA
CIA a participat în cadrul Turneului 
de fotbal, organizat de Asociaţia 
Ucraineană TREMBITA, cu ocazia 
zilei de 21 martie -  Ziua Inter
naţională împotriva Rasismului. 
Astfel, echipele de fotbal ale celor 
trei ţări participante la turneu: Uc
raina, România şi Georgia au jucat 
meciurile prieteniei. O experienţă 
frumoasă care dovedeşte încă o 
dată că nu există graniţe atunci 
când vorbim de sport, cultură, edu
caţie sau prietenie. De asemenea,

asociaţia anunţă faptul că turneul 
continuă, mulţumind totodată şi 
organizatorilor, elevilor participanţi 
şi părinţilor pentru implicarea în 
cadrul evenimentului.

Asociaţia Interculturală Româ- 
no-Elenă DACIA este o asociaţie 
culturală şi educaţională, care se 
ocupă cu promovarea limbii, cultu
rii şi tradiţiilor, precum şi cu dezvol
tarea şi întărirea relaţiilor de priete
nie între românii care locuiesc în 
Grecia, fie de origine greacă sau 
de altă naţionalitate.

Sursa: Timpmmanesc. Ro

^ O r i e n t a r e  s p o r t iv ă

Medalii
pentru sportivii 

bucovineni 
la Campionatul

Ucrainei
La Dnipro s-a desfăşurat Campionatul Uc

rainei la orientare sportivă, la care au partici
pat 200 de sportivi din toată ţara. Regiunea 
Cernăuţi a fost reprezentată de 10 sportivi.

La masculin, Oleksandr Kolcianov şi Ivan 
Andruseak au cucerit locul întâi, iar Vitali 
Karamyşev şi Vitali Velyciko -  locul trei. La femi
nin medalii de argint au cucerit Olena Nigda şi 
Olga llkova. De asemenea, la categoria veterani 
învingători au devenit bucovinenii Volodymyr 
Lypka şi Valentyna Bevzo. Câştigătorii au primit 
medalii şi diplome din partea Ministerului Spor
tului şi Tineretului.

Campionatul 
regiunii

Sportivi din mai multe raioane din 
regiune şi 8 şcoli sportive din 

Cernăuţi au participat la Campionatul 
regiunii la cross care s-a desfăşurat în 
parcul ”Taras Şevcenko” din Cernăuţi.

Lupta s-a dat între 257 de sportivi care au 
reprezentat 18 echipe, iar câştigătorii au intrat în 
posesia medaliilor şi foilor de drum la campionatele 
naţionale. La probele de 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 kilometri 
pe primul loc s-au clasat: Ustina Telejynska, Natalia 
Petraşciuk, Vădim lavorskyi, Volodymyr Hrestyk, 
Uliana Ciornoguz, Vlas Telejynskyi, Alina Pantea, 
Vadym Ivanciuk, Oleg Myroneţ, Valentyna Soko- 
lovska, Maria Bilava, Liubov Rudyk, Orest Malav- 
niuk şi Serghei Dugan.

Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN
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CU B U M ER A N G U L  
NU TE VEI ÎNŢELEGE

Simplul, dar eternul adevăr că toate lucrurile şi faptele 
noastre în această viaţă pământească sunt măsurate şi luate în 
calcul de o putere supremă, este înţeles de unii prea târziu. Este 
înţeles atunci când soarta pedepseşte pentru faptele nedemne 
comise cândva, în tinereţe. Când omul este tânăr şi plin de 
vigoare nu se gândeşte că poate veni o zi în care va avea nevoie 
de oamenii dragi, de ajutorul şi sprijinul lor. Eroul povestirii de 
mai jos a fost mângâiat mai întâi de aripa blândă a destinului, 
care i-a hărăzit o soţie frumoasă şi deşteaptă, copii drăgălaşi şi 
toate cele de ce are nevoie omul pentru a se simţi fericit. însă, 
nu a ştiut omul nostru să se folosească de toate acestea si s-a 
dat în aventuri, lucru pentru care a fost crunt lovit de soartă.

Virgil era cel de-al doilea copil într-o 
familie cu trei feciori şi două fiice. De 
mic copil, pe cât era de ascultător faţă 
de cei ce i-au dat viaţă, pe atât de 
şotios. îi plăcea să sară gardurile 
vecinilor, să fure cireşe din livada 
mătuşii Maria, care trăia peste drum.

-  Va creşte mai mare şi se va 
cuminţi. Ce copil, care nu face năzbâtii? 
-  le replicau părinţii cu întrebarea 
vecinilor atunci când aceştia veneau să 
se plângă de faptele lui Virgil.

Ce să mai spunem despre el atunci 
când a crescut mare şi a plecat la 
şcoală? Fetiţele fugeau toate de frică să 
nu le cadă cosiţele în mâinile lui Virgil. 
în schimb, toate-i erau iertate din sim
plul motiv că nu era elev mai bun şi mai 
stăruitor la carte. Şi profesorii nu înce
tau să-i aducă cuvinte de laudă la 
adunările de părinţi din şcoală. Când a 
mai crescut era tot el, Virgil, mâna 
dreaptă a părinţilor în gospodărie. Dacă 
era acasă, părinţii puteau pleca liniştiţi 
la muncă, iar duminicile -  la orice 
petrecere. Veneau acasă şi găseau 
animalele hrănite şi adăpate, iar în casă 
era totul în ordine. A fost şi dădacă 
pentru frăţiorii şi surioarele mai mici şi 
aceştia-l numeau respectuos "bădiţa 
Virgil”.

Anii au trecut în grabă şi iată-l pe 
Virgil în clasa a zecea. Visa să devină 
muzicant, deoarece moştenise de la 
tatăl său o voce răsunătoare şi 
melodioasă. A frecventat câţiva ani şi 
clasa de acordeon. Şi visul său din 
copilărie părea că se împlineşte. încă 
de pe băncile şcolii i-a căzut tronc la 
inimă Liliana -  o fată din celălalt capăt 
al satului, care era unicul copil la părinţi 
şi după care le sfârâiau călcâiele tuturor 
flăcăilor din satele dimprejur. Dintre toţi 
acei, care au peţit-o (Liliana era într-o 
clasă cu Virgil), ea l-a ales anume pe el. 
Râsul şi glumele lui, felul cum aprindea 
buna dispoziţie în orice companie o 
scoteau din minţi. Şi ea şi-a zis că 
numai lui îi va dărui inima atunci când

va veni timpul. Şi atunci când le-a spus 
părinţilor despre dragostea sa pentru 
Virgil, aceştia nu prea au încuviinţat ale
gerea fiicei. Tatăl i-a tăiat-o din start:

-  Dacă-i va semăna lui tat-su? A 
făcut cinci copii şi se distra apoi cu fete 
tinere.

Liliana nu a zis nimic atunci. 
Dragostea şi admiraţia pentru Virgil 
continua să pâlpâie în inima fetei. Şi la 
seratele dansante, ce se organizau pe 
la clubul din sat, nu era pereche mai 
frumoasă ca a lor. După dansuri puteau 
să piardă nopţi întregi, plimbându-se 
sub clar de lună până în zori.

Cei doi discutau despre toate, în 
afară de ceea ce doreau să îmbrăţişeze 
după absolvirea şcolii. Şi abia la balul 
de absolvire Virgil i s-a destăinuit că ar 
vrea să plece în Moldova pentru a 
studia la şcoala de muzică. S-a supărat 
mult Liliana, care visa să plece împreu
nă cu omul drag la vreo instituţie de la 
Cernăuţi pentru a fi mai aproape de 
casă. Dar, flăcăul nu s-a lăsat convins. 
După ce s-a văzut cu atestatul de studii 
medii în mână, a plecat la Chişinău. 
Fiind stăruitor la carte, examenele de la 
şcoala de muzică au fost pentru el 
floare la ureche. A susţinut cu succes 
probele la şcoala de muzică şi s-a 
întors înaripat acasă. Nici Liliana nu 
pierdea timpul în zadar. Se părea că 
destinul i-a surâs şi ei şi a fost înmatri
culată la Colegiul de medicină din 
Cernăuţi. Cei doi şi-au spus că distanţa 
nu le va fi o piedică pentru a comunica 
şi a păstra vie flacăra iubirii.

Văzându-se cu diplome de studii în 
mână şi cu câte un serviciu pe plăcere 
după terminarea studiilor: el -  la cămi
nul cultural din sat, ea -  la un spital din 
centrul regional, Liliana şi Virgil şi-au zis 
că nimic nu mai poate sta în calea 
dragostei lor şi nimeni nu-i poate 
împiedica să-şi creeze o familie. Cu 
binecuvântarea părinţilor au jucat o 
nuntă frumoasă şi au început să-şi 
dureze pe banii puşi de o parte, câte

puţin, desigur, cuibul lor, în apropiere de 
părinţii Lilianei. La un an după nuntă 
Bunul Dumnezeu le-a dăruit o fiică. Dar, 
Virgil şi-a zis că orice bărbat, care se 
stimează, trebuie să dea viaţă unui fiu 
pentru a avea moştenitor în această 
lume. Medicii nu au prea fost de acord 
când Liliana le-a cerut sfatul. Floricica, 
fiica lor, venise pe lume prin Cezariană. 
Ea, însă, a decis să rişte pentru a 
împlini visul omului drag. Şi când 
Floricica avea cinci anişori medicii i-au 
comunicat Lilianei, în urma unui control 
medical, că barza îi va aduce un frăţior 
sau o surioară. Mult s-au bucurat 
părinţii. în a cincea lună de sarcină au 
aflat că vor avea un fecioraş. Medicii au 
insistat ca toată perioada gravidităţii 
Liliana să se afle sub supravegherea 
lor. în sfârşit, a venit pe lume şi Costel. 
Vestea, pe care avea s-o afle Virgil a 
doua zi l-a sfâşiat de tot. Liliana suferise 
din nou o intervenţie chirurgicală. De 
data aceasta starea sănătăţii ei s-a 
agravat mult şi femeia a rămas ţintuită 
la pat până la sfârşitul zilelor. Cât nu au 
umblat pe la medici de tot felul şi în 
regiune, şi în capitală, dar fără nici un 
rost.

Nu la mult timp după venirea pe 
lume a lui Costel, tatăl Lilianei, care 
ţinea la fiică ca la ochii din cap, s-a 
îmbolnăvit de diabet. N-a mai dus-o 
mult bietul om. Nu putea vedea 
suferinţele odraslei sale şi ale 
copilaşilor şi la scurt timp s-a dăruit 
pământului.

Un timp oarecare Virgil a ţinut pe 
umeri tot greul casei. Venea de la 
serviciu şi se apuca de treburi prin gos
podărie. Avea noroc de mama-soacră 
care-i era de ajutor în toate şi îngrijea 
de fiică şi de cei doi copii. Sâmbetele şi 
duminicile mai cânta pe la o nuntă pen
tru a aduce un ban în casă. La un timp 
nu a mai putut suporta povara de pe 
umeri şi s-a dat în aventuri. Liliana află 
că la o nuntă Virgil a întâlnit o femeie 
venită la nişte rude din Rusia. Era 
divorţată şi venise în Bucovina anume 
cu acest scop -  de a tămădui rana din 
suflet cauzată de despărţirea cu soţul 
său. Un timp Virgil a ascuns de ai casei 
noile sale aventuri. într-o zi, însă, a 
venit acasă, a luat-o pe Liliana şi pe 
copii, i-a dus la casa soacrei şi i-a zis:

-  Mamă, sunt încă tânăr şi nu vreau 
să-mi trăiesc restul zilelor lângă o cali
că. Ai, te rog, mata grijă de ea şi de 
copii.

Şi dus a fost. Liliana a aflat că a 
plecat cu rusoaica la oraş, iar apoi la 
câştig în Italia. Au adunat bani şi şi-au 
cumpărat un apartament. îşi găsise de 
lucru peste hotare şi venea mai rar pe 
acasă. Noua sa soţie venea mai des, 
deoarece lucra la schimb. La vreo zece 
ani a venit şi Virgil acasă. Dar când a 
venit la uşa apartamentului, i-au 
deschis nişte oameni străini, care i-au 
spus că l-au cumpărat de la o femeie pe 
nume Nastea, care a plecat la baştina 
sa, în Rusia. Unde să se întoarcă 
omul? E clar că la copii şi la soţie aşa 
cum este ea. Venind în sat a aflat că 
Liliana trecuse în lumea celor drepţi cu 
ceva ani în urmă, iar în casa lor trăia 
Floricica, fiica lor, căsătorită deja, şi fra
tele Costel de care ea îngrijea. S-a 
rugat la copii să-l ierte că a greşit şi să- 
I primească, dar a fost refuzat catego
ric. A mai făcut omul o încercare de a se 
întoarce în Italia şi de a-şi reface viaţa 
cu o altă femeie, dar...

Viaţa este aidoma unui bumerang, 
cu care nu te vei putea înţelege, iar 
faptele nedemne îşi vor lua răsplata 
neapărat. Mult a plâns mama Lilianei 
până când Domnul nu le-a chemat la El 
pe ambele. Nu în zadar se spune că 
lacrimile nu cad jos în nici un caz. Virgil 
şi-a găsit alinarea în pahar şi acum 
lumea îl poate vedea cerşind pentru o 
bucată de pâine pe străzile 
Cernăutiului.

Dumitru VERBIŢCHI

BANCURI
Medicul-psihiatru îl întreabă pe 

pacientul său:
- Ei, tătucă, cum stau treburile? Nu te mai 

consideri un câine?
- Ce vorbiţi, doctore. Sunt om, oare v-am spus 

cândva ceva referitor la câine?
- în cazul acesta cred că e timpul să plecaţi 

acasă, căci v-aţi însănătoşit definitiv, spune medicul.
- Şi eu aşa cred, domnule doctor, confirmă 

pacientul. Deja a treia zi nasul mi-e rece ca la un 
câine.

Două prietene stau la taifas. Una zice:
- îţi închipui, Maria cea plinuţă de pe strada 

vecină a dat în ziar un anunţ cu conţinutul ”Sunt 
femeia, care va aduce lumină şi căldură în viaţa ta”.

- Şi multe propuneri i-au parvenit? -  se 
interesează cealaltă.

- Da, pe naiba. Doar una -  de la reţeaua electrică 
locală.

- Vasile, nu ştii pentru ce şi-a cumpărat Gheorghe 
câine?

- Cum să nu. E darea bună ziua. Trăiau în doi cu 
soţia. Trebuie bietul om să-i spună măcar cuiva 
"închide gura”.

Soţul către nevastă-sa:
- în revistele astea numai minciuni şi prostii. Să 

luăm spre exemplu apelul de a pune bani de o parte 
pentru a obţine studii pentru copii. E drept? Nu e 
drept. Prietenul nostru, decanul facultăţii, ţi-a mers în 
întâmpinare când l-ai rugat să admită copiii la studii.

Soţia în gândul ei:
- Ce ştii tu despre toate acestea? Dacă nu era 

acest decan poate că nici copiii noştri n-ar fi fost azi 
pe lume.

O doamnă îşi sună prietena şi cu o voce 
tremurândă îi zice:

- Ileano, fato, ştiai că soţul tău aleargă după fete 
tinere?

- Te rog frumos, lasă-mă în pace cu constatările 
astea.

- Chiar îţi e indiferent?
- Totalmente. Dacă câinele aleargă după maşină 

şi o ajunge asta încă nu înseamnă că acest animal 
se va aşeza la volan.

Discută doi buni prieteni:
- îţi închipui, ieri am fost cu soţia la un film. Când 

colo se aşează lângă mine o frumuseţe de fată.

CA FETELE. • *

• AUZI, DRAGĂ SĂ ŞTII CĂ 

EU NU M i-AM ÎNŞELAT
NÎCiODATĂ SOŢUL .....

- Şi EU CE SĂ ÎNŢELEG ACUM , 

CĂ TE LAUZi SAU TE VAÎŢÎ ?!?

Vroiam să intru cu ea în vorbă, dar ţi-ai găsit...
- Ţie ţi-a mers, spune prietenul. Cu mine s-a 

întâmplat exact aşa un caz numai toate s-au petrecut 
invers. Şedeam cu bombonica mea la un film. Când 
colo, hop şi soţia mea. Nu vreau să-ţi spun ce-a 
urmat.

Doi studenţi susţin examenul la catedra militară a 
universităţii. Unul primeşte insuficient, pleacă amărât 
din auditoriu. Cel de-al doilea iese bucuros şi se 
laudă_ celuilalt:

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

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

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

secunde, am auzit comanda: „Execută!”.

Doi amici se întâlnesc după un week-end reuşit.
- îmi pare rău că am amestecat ieri votca cu 

berea.
- De ce? Te doare azi capul?
- Ba nu. Pur şi simplu azi nu am nici votcă, nici 

bere.
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Remedii cu efect tonic cerebral
Anumiţi compuşi din plantele medicinale contribuie 

la îmbunătăţirea funcţiilor cerebrale
9 9

Ginkgo biloba, 
bun neuroprotector

Folosită de mii de ani în me
dicina tradiţională chineză, gin
kgo biloba este una dintre cele

mai eficiente plante în ceea ce 
priveşte susţinerea funcţiilor ce
rebrale.

Remediile din această plantă 
au acţiune antioxidantă, vasodi- 
latatoare, neuroprotectoare şi 
antiinflamatoare. Ginkgo biloba 
şi-a dovedit calităţile neuropro
tectoare în probleme precum in
suficienţa cerebrală şi deteriora
rea circulaţiei periferice.

Se utilizează mai ales sub 
formă de capsule, în doze stabi
lite de medic, în tulburări de me
morie, randament intelectual 
scăzut, acufene (sunete în ure
chi), anxietate, atacuri de panică, 
ca tonic cerebral. Capsulele cu 
ginkgo biloba sunt contraindicate 
persoanelor cu tulburări de coa
gulare şi celor care iau anticoa- 
gulante.

Rozmarinul
îmbunătăţeşte
memoria

Beneficiile rozmarinului asup
ra sănătăţii cerebrale sunt cu
noscute demult. însuşi Shakes- 
peare ştia că această plantă 
îmbunătăţeşte memoria, iar stu
dii recente confirmă acest lucru. 
Planta stimulează circulaţia sân
gelui, îmbunătăţeşte memoria şi 
combate surmenajul psihic.

Planta are acţiune antioxi
dantă, antiinflamatoare şi antitu- 
morală. Efectul benefic asupra 
memoriei este conferit de acidul 
carnosic, care contracarează ac
ţiunea radicalilor liberi, prote
jează ADN-ul şi celulele cereb

rale. Rozmarinul are acţiune be
nefică asupra acetilcolinei, neu- 
rotransmiţător care joacă un rol 
important în susţinerea siste
mului nervos şi care stimulează 
memoria. Se recomandă infuzia 
de rozmarin (1 linguriţă de plantă 
uscată la 250 ml de apă fier
binte).

Ginsengul susţine
puterea
de concentrare

Rădăcinoasă cu virtuţi medi
cinale demonstrate, ginsengul 
este valorificat pentru beneficiile 
în ceea ce priveşte stimularea 
capacităţii fizice şi mentale, fiind 
numită şi „planta vieţii”. Ginsen
gul este un stimulent al funcţiilor 
cognitive, susţine puterea de 
concentrare, fiind indicat celor cu 
activitate intelectuală intensă, 
precum şi celor care depun efort 
fizic susţinut (sportivi).

Compuşii din ginseng combat 
oboseala şi întârzie efectele 
îmbătrânirii, graţie antioxidanţilor 
conţinuţi. Se poate consuma sub 
formă de capsule (2 de 2 ori pe 
zi) sau ca infuzie (3 g de rădăci
nă la 200 ml de apă; se infu
zează 10 minute şi se filtrează). 
Remediile pe bază de ginseng 
sunt contraindicate celor cu

hipertensiune, gravidelor şi fe
meilor care alăptează.

Ceaiul verde 
stimulează funcţiile 
cognitive

Bogat în taninuri, polifenoli, 
vitamine şi antioxidanţi, ceaiul ver
de reduce stresul oxidativ şi 
radicalii liberi, factori implicaţi în 
îmbătrânirea celulelor. Printre nu
meroşii compuşi benefici ai plantei 
se numără L-teanina, un aminoa- 
cid despre care studiile au arătat 
că este implicat în susţinerea 
funcţiilor cerebrale.

Un studiu recent arată că infu
zia de ceai verde ajută neuronii să 
combată efectele stresului, graţie 
polifenolilor conţinuţi. De aseme
nea, această plantă ajută la pre
venirea îmbătrânirii cerebrale şi a 
pierderilor de memorie. Un alt 
compus din această plantă com
bate acumulările care duc la dis
trugerea celulelor cerebrale, fiind

h  studiat cu interes pentru posibi- 
I  lele sale efecte benefice în pre- 
I  venirea bolii Alzheimer.

Ceaiul verde se prepară 
■  dintr-o linguriţă de plantă (2 g) 
1 la o cană cu apă şi se lasă la 

infuzat doar 3-4 minute. Se con
sumă 1-2 căni zilnic, doar în 
prima parte a zilei, căci are 
efect energizant. Planta este 
contraindicată copiilor, gravide
lor, celor cu insomnii, aritmie 
cardiacă şi hipertensiune.

Lăptişorul de matcă, 
revitalizant fizic 

j  şi psihic
Printre nutrienţii prezenţi în 

I  lăptişorul de matcă se numără 
I  vitaminele A, C, D, E şi com- 
I  plexul B,minerale (calciu, fier, 
m  cupru, fosfor, potasiu, siliciu, 
sulf), enzime şi 18 aminoacizi. 
Graţie vitaminelor din grupul B, 
esenţiale pentru buna funcţiona
re a creierului, lăptişorul de mat
că stimulează activitatea intelec
tuală, îmbunătăţind memoria.

Pentru a avea efectele dorite 
este de pre
ferat ca lăpti
şorul de mat
că să fie ad
m inistrat cui 
30 de m inute1 
înainte de 
masă. Majo
ritatea cutii- • 
lor cu lăpti
şor de matcă /  \ 
pur conţin 
linguriţe dozate, de 0,5 g.

în cazul adulţilor, se reco
mandă 1-2 linguriţe pe zi (între 
0,5 g şi 1 g zilnic).

Anumite gusturi, 
considerate leacuri

Nutriţia, in China, este total diferita de cea a occidentali
lor. Principiile asiatice se bazează pe proprietăţile tera

peutice ale alimentelor, potrivit medicinii tradiţionale chineze. 
Nu doar că anumite gusturi pot trata boli, dar au şi puterea 
de a preveni apariţia lor. Chinezii gătesc după principiul celor 
cinci gusturi şi se pare că acest lucru îi ajută. Alimentele au 
gust distinct -  acru, amar, dulce, picant şi sărat -  şi fiecare 
dintre acestea are un efect special asupra organismului.

Dulce -  previne intoxicaţiile. Efectul toxic al unor alimente poate fi 
contracarat de gustul dulce al altor alimente. De exemplu, băuturile răco
ritoare sintetice sunt toxice, dar gustul dulce al stafidelor, migdalelor, car
tofilor, morcovilor, dovleacului şi nucilor poate anihila această proprieta
te.

Acru -  opreşte sângerările. Cu efect hemostatic, alimentele acre 
nu doar că opresc hemoragiile, indiferent dacă sunt externe sau interne, 
dar au şi proprietatea de a vindeca diareea. „Chiar dacă nu sunt acre, 
merele şi caisele au şi ele această proprietate”, susţine specialistul.

Amar -  reduce temperatura. Cu efect laxativ şi antitermic, alimen
tele amare reduc febra şi elimină toxinele din organism prin transpiraţie. 
De asemenea, alimentele amare au şi efect diuretic. Bune în acest sens 
sunt salata verde, păpădia şi cimbrul.

Sărat -  stopează adenoamele. Cu proprietatea de a vindeca tuber
culoza, alimentele sărate mai ajută şi la stoparea formării adenoamelor 
sau a nodulilor limfatici. Din această categorie de alimente este ideal să 
mâncaţi peşte, pătrunjel şi fructe de mare.

Picant -  bun pentru circulaţie. Orice tip de mâncăruri picante ajută 
la îmbunătăţirea circulaţiei sangvine, potrivit medicinii tradiţionale chine
ze. Pentru a beneficia de aceste proprietăţi, consumaţi ardei iute, piper, 
usturoi, ceapă şi mentă.

PERICOLUL NEŞTIUT:
UN SINGUR GRAPEFRUIT POATE OMORÎ
/n lumea ştiinţei, cercetătorii ştiu  de 

ceva timp că m ulte m edicam ente  
orale -  printre care m edicam ente anti- 
colesterol precum  atorvastatin, lovastatin  
ş i sim vastatin ş i alte m edicam ente anti- 
cancer ş i pentru afecţiuni cardiace -  p ro 
voacă problem e grave atunci când  
pacienţii consum ă grapefruit.____________

Ingredientele periculoase din sucul de grape
fruit sunt un grup de substanţe chimice cunoscute 
sub numele de furanocumarine, explică cercetăto
rii Canada. Aceste substanţe se mai găsesc şi în 
portocalele de Sevilla, în lime şi în pomelo.

Furanocumarinele se ataşează -  şi astfel fac

distrugerea rinichilor, sângerări gastrointestinale şi 
alte probleme.

Cercetătorii estimează că peste 85 de medica
mente interacţionează cu grapefruitul, dintre care 
43 într-un mod periculos. Consumarea unui singur 
grapefruit sau a doar 200 de mililitri de suc de gra
pefruit ar putea fi suficient pentru a altera într-un 
mod semnificativ concentraţia medicamentelor din 
corpul unui pacient.

Oamenii de ştiinţă nu ştiu câţi oameni sunt 
afectaţi de această problemă, însă afirmă că per
soanele cu vârste mai mari de 45 de ani prezintă 
un risc mai mare, pentru că acestea consumă cea 
mai mare cantitate de grapefruit ş i totodată lor li se 
prescrie cel mai mare număr de medicamente.

Cât timp cadrele medicale nu sunt conştiente

inactivă -  de enzima CYP3A4, ce joacă un rol im
portant în descompunerea anumitor medicamen
te. Dacă această enzimă este inactivată, prea 
multe medicamente vor rămâne în sistemul 
pacientului pentru timp îndelungat, ceea ce va 
duce la efecte secundare precum moartea subită,

că efectele secundare pe care le observă la pa
cienţi se datorează consumului de grapefruit, este 
foarte puţin probabil ca acestea să investigheze 
problema. Majoritatea cadrelor medicale încă nu 
cunosc pe deplin interacţiunea dintre medicamen
te şi grapefruit, afirmă cercetătorii.

Rubrică susţinută de Valeria ŞTEFUREAC
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Un nou scandal zguduie Casa Regală: 
Prinţul Charles nu ar fi tatăl lui Harry

Scandalurile iscate în jurul mariajului dintre Prinţul Charles 
şi Lady Diana s-au întins deja pe mai mulţi ani decât 

căsnicia în sine. Ba chiar nu dau semne că s-ar opri. Cea care 
toarnă gaz pe foc este, în această perioadă, Sally Bedell Smith, 
autoarea biografiei „Prinţul Charles: Pasiunile şi paradoxurile 
unui vieţi improbabile", care se anunţă deja una controversată.

Că Diana şi Charles nu au avut o 
căsnicie perfectă şi că au existat şi 
alte persoane în vieţile lor, au spus 
mulţi apropiaţi ai lor de-a lungul 
timpului, însă Bedell Smith merge 
chiar mai departe. Aceasta susţine că 
încă din noaptea nunţii Prinţul ar fi 
avut o cădere şi ar fi plâns, acesta 
fiind practic forţat de familie în 
această căsnicie. Zvonurile merg 
chiar mai departe, susţinându-se 
inclusiv că Charles nu ar fi tatăl 
mezinului său, Harry, ci James 
Hewitt, instructorul de călărie al 
Dianei, cei doi având o aventură în 
acea perioadă. „Nu aveau legături 
intelectuale, aveau foarte puţini 
prieteni comuni, nu împărtăşeau 
interesele”, se arată în biografie. De 
partea cealaltă însă, Camilla, cea 
care de câţiva ani a primit şi acceptul 
Casei Regale pentru a se căsători cu 
Prinţul Charles, îi împărtăşeşte 
acestuia pasiunea pentru vânătoare 
şi au aceleaşi cercuri de prieteni. în 
carte se susţine chiar că Prinţesa 
Diana ar fi fost atât de nefericită încât 
s-ar fi aruncat pe scări, deşi era 
gravidă de trei luni, iar altă dată ar fi 
încercat să-şi taie venele. Mai mult, 
autoarea citează surse de la Palatul 
Buckingham, spunând că seara, 
văzându-l pe Charles îngenunchiat în 
faţa patului pentru rugăciunea de 
seară, Diana se înfuria teribil şi 
începea să-l lovească peste cap.

Charles şi Diana s-au despărţit în 
1992, iar în 1996 au divorţat oficial.
La doar un an după, Lady Diana a 
murit într-un accident de maşină 
împreună cu iubitul său, Dodi Fayed.

Secretu l ce le i mai sănătoase ţări din lume
Mamma mia! Bloomberg Global 

Health Index a dat publicităţii topul ţărilor 
considerate ca fiind cele mai sănătoase 
din lume. în fruntea clasamentului, se 
află Italia, pentru că atunci când vine 
vorba de trăit o viaţă lungă, acesta este 
locul în care trebuie să fii. „Cizma" 
Europei, înconjurată de cinci mări, este 
ţara cu cei mai sănătoşi oameni de pe 
Pământ. 163 de state au fost analizate 
de cei de la Bloomberg, iar concluzia a 
fost că un copil născut în Italia are cele 
mai mari şanse să ajungă octogenar. 
Italia este unul dintre cele mai dezvoltate 
state din lume, însă creşterea ei 
economică a stagnat de câteva decenii, 
aproape 40% dintre tinerii italieni sunt 
şomeri, iar ţara are una dintre cele mai 
mari datorii din lume, raportată la 
economia sa. Şi cu toate acestea, 
italienii sunt în cea mai bună formă. 
Americanii, canadienii şi britanicii, de

exemplu, suferă de tensiune arterială 
mare sau de colesterol.

Dintre factorii care au contribuit 
decisiv la punctarea favorabilă a Italiei 
se află sistemul de sănătate care este 
deja foarte eficient, dar care -  chiar şi 
aşa -  este îmbunătăţit de la an la an. 
Dar, desigur, până la sistemul de

sănătate, un alt factor major este dieta 
mediteraneană a italienilor, cea mai 
sănătoasă din lume, bazată pe ulei de 
măsline, peşte, fructe şi legume 
proaspete, chiar şi când e vorba de 
preparate tradiţionale, precum pizza sau 
paste.

Curiozităţi
■  Mărţişorul este o tradi

ţie românească veche de 
peste 8 mii de ani, cu conti
nuitate în timpul geţilor, al 
dacilor şi în perioada 
ocupaţiei romane.

■  Numai marea piramidă 
a lui Kleops conţine suficientă 
piatră încât să poată fi con
struit un zid înalt de 50 centi
metri care să înconjoare 
planeta la Ecuator.

■  Cimpanzeii şi coţofene- 
le sunt singurele animale care 
îşi pot recunoaşte imaginea 
într-o oglindă.

■  Rechinul are 24 mii de 
dinţi.

M unte le  
Eve
se înalţă 
fiecare an 
înălţimea Iu 
creşte cu 
milimetri.

■  în apă sunetul se pro
pagă mai repede decât în aer. 
Viteza lui este de 4 ori mai
mare.

■  Gravitaţia Lunii este de 
6 ori mai mică decât cea a 
Pământului. O persoană de 
60 kg pe Pământ cântăreşte 
10 kg pe Lună.

■  Ciocolata are un efect 
antibacterian. Ea protejează

chiar şi dinţii împotriva 
cariilor.

■  Cu o temperatură con
stantă de 40,7 grade Celsius 
lupul este mamiferul cu tem
peratura corporală cea mai 
ridicată.

■  Dorul de casă a lui 
George Coşbuc aproape îl 
îmbolnăvea. Atunci când i se 
făcea dor de casă nimic nu-l 
putea reţine. Pleca spre 
munţi, la Hordoul său.

■  Cea mai mare colecţie 
de vinuri din Europa, cu peste 
115 milioane de sticle de 
colecţie, depozitate într-un 
complex de galerii de circa 
250 km, se găseşte la Mileştii 
Mici, în Republica Moldova.

■  Egiptenii credeau că 
Pământul este plat şi rotund 
(ca o plăcintă), iar râul Nil 
trecea prin centrul lui.

■  în provincia Alberta din 
Canada au fost ucişi absolut 
toţi şoarecii. în prezent este 
singura provincie din lume în 
care nu există asemenea 
rozătoare.

■  99 la sută din masa 
întregului sistem solar este 
concentrată în Soare.

■  Irlanda este singura 
ţară europeană în care nu 
există şerpi.

Selectate de 
Octavian VORONCA, 

or. Cernăuţi
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BERBECUL. Relaţiile de la locul de muncă sunt 
destul de controversate, ba mai mult, poţi fi pus în 
situaţia de a relua anumite discuţii, acţiuni. Se cere 

prudenţă, îndeosebi în zilele când eşti predispus la 
renunţarea la un contract sau discuţii cu partenerul de 

viaţă. La sfârşitul acestei săptămâni este momentul să ţii cont şi 
de informaţiile, mesajele care pot veni pe căi mai puţin 
convenţionale. Nu este momentul potrivit pentru a pleca în 
deplasări, parteneriate care au legătură cu străinătatea.

TAURUL. Te poţi simţi dezamăgit de persoana iubi
tă. Ceva nu s-a derulat chiar aşa cum ţi-ai planificat. 
Dacă pleacă cineva din viaţa ta este pentru că aşa 

trebuie să se întâmple! Nu te agăţa de himere şi 
învaţă să te detaşezi de persoanele care îţi provoacă 

suferinţă, care îţi creează stare de nesiguranţă. La locul de 
muncă te poţi confrunta cu o oarecare stare de nemulţumire, 
îngrijeşte-te mai mult de propria sănătate. Ai nevoie de odihnă 
şi relaxare.

GEMENII. începi această săptămână concentrându- 
i f i- f k  te mai mult pe problemele care ţin de gospodărie. 

Eşti destul de nemulţumit, în ceea ce priveşte 
finanţele. Atenţie la posibilele probleme care ţin de 

mariaj, dar şi de locul de muncă. Este posibil să-ţi 
exprimi mult mai deschis opiniile în cadrul unei relaţii de 
dragoste. La sfârşitul perioadei analizate o plimbare alături de 
partenerul de viaţă te poate revigora, din punct de vedere fizic 
şi emoţional.

RACUL. Relaţia cu rudele apropiate poate deveni 
destul de tensionată, la începutul acestei săptă
mâni. La locul de muncă putem vorbi despre mult 

efort, având uneori sentimentul că nu mai poţi face 
faţă. Ai grijă la posibilele probleme de sănătate şi, la 

nevoie, apelează la medic. La sfârşitul acestei perioade te poţi 
bucura de o veste bună, legată de rude şi familie. 

LEUL. S-au cam acutizat problemele legate de bani, 
având sentimentul că ai intrat pe o spirală din care 
cu greu mai poţi ieşi. Este nevoie de mult calm şi 

răbdare din partea ta. Spre sfârşitul perioadei 
analizate rişti să-ţi pierzi cumpătul şi poţi astfel să-l 

răneşti pe cel drag cu vorbe care, cu greu vor putea fi iertate, 
încearcă să te detaşezi de problemele cotidiene şi acordă mai 
multă atenţie familiei, partenerului de viaţă.

FECIOARA. Te poţi confrunta cu unele pierderi care 
vizează proprietatea, casa, domiciliul. Nici relaţia cu 
partenerul de viaţă nu este prea grozavă acum. Fie 
că vrei sau nu este timpul să renunţi la cineva, să 

laşi ceva în trecut. Este o perioadă neplăcută din 
punct de vedere financiar. Este posibil să pierzi nişte bani, să fii 
furat sau să cheltuieşti mai mult decât aveai programat. La 
sfârşitul acestei săptămâni o vizită la rudele apropiate sau chiar 
la prieteni este binevenită pentru tine.

BALANŢA. Ai sentimentul că toţi îţi sunt împotrivă şi 
oricât de mult te-ai strădui să-ţi exprimi propriile 

~ f  \  . opinii, să încerci să te fad înţeles, chiar nu reuşeşti. 
V  y  Este momentul să pătrunzi dincolo de ceea ce ţi se 

prezintă. Te simţi atacat din umbră, duşmanii se folo
sesc de diverse tertipuri pentru a te pune „la zid”. Este 
momentul să acţionezi, să-ţi ceri drepturile fără teama de 
superiori sau de autorităţi. La locul de muncă ai parte de multă 
tensiune. Fii atent cui împărtăşeşti ideile tale, proiectele pe care 
le ai. Este important pentru evoluţia ta profesională.

SCORPIONUL. Poţi relua acum unele discuţii, oare- 
v .* ,/ cum neplăcute, cu prietenii sau cu un reprezentant 

al unei asociaţii, organizaţii. îţi exprimi starea de 
nemulţumire deschis, direct fără să te gândeşti la 

eventualele consecinţe. Ai acum tendinţa de a atrage 
atenţia unor persoane cu autoritate. Eşti predispus la cheltuieli 
neaşteptate. Relaţia cu persoana iubită este şi ea destul de ten
sionată având sentimentul că nu eşti pe deplin înţeles, că parcă 
totul îţi este împotrivă. La sfârşitul acestei săptămâni preferi să 
te retragi în lumea ta, să-ţi asculţi sufletul şi să-ţi încard „baterii
le” în mijlocul naturii.

SĂGETĂTORUL. Eşti plin de energie, dornic să 
acţionezi, să-ţi ajuţi propria familie, să aduci modifi- 

l  cări prin casă, gospodărie. începi aceastăsăptămâ- 
nă fiind preocupat de propria carieră, dar şi de fami

lie. Sunt multe probleme de rezolvat şi toate au nevoie 
de răspunsuri urgente. Este nevoie de multă organizare. Atenţie 
la relaţiile de „prietenie”, de aia poţi avea parte de unele surpri
ze destul de neplăcute. Ai ocazia să descoperi informaţii secre
te care te pot ajuta să rezolvi unele probleme care vizează o 
proprietate sau în privinţa imaginii tale publice, cariera 
personală..

CAPRICORNUL. Te simţi lipsit de energie şi de 
curaj dar, cu toate astea, eşti gata în orice moment 
să răbufneşti, mai ales atuna când vine vorba 
despre nedreptăţi venite din partea persoanei iubite. 

Relaţia cu străinătatea este destul de incertă acum. Te 
poţi aştepta la unele probleme legate de un proces, necesitatea 
de a relua unele acţiuni. Este vorba şi de multă nelinişte în 
sufletul tău şi, din păcate, te simţi neputincios în faţa unor 
abuzuri. Atenţie la posibilele probleme de sănătate care pot 
apărea datorită epuizării nervoase. învaţă să te relaxezi mai 
mult, să te bucuri de fiecare moment petrecut alături de cei 
dragi.

VĂRSĂTORUL. Te concentrezi acum pe rezolva
rea unor probleme care vizează creditele în 
derulare, taxele şi impozitele datorate. Este posibil 
să-ţi fi asumat anumite responsabilităţi, mai mult 

decât poţi duce astfel că există riscul de a te confrunta 
cu unele sancţiuni, nu doar de ordin profesional, d  chiar şi în 
zona sănătăţii. Spre sfârşitul acestei săptămâni te concentrezi 
mai mult pe finalizarea unor proiecte profesionale. Există riscul 
de a pierde nişte bani, în arcumstanţe mai puţin obişnuite. Fii 
atent la cheltuielile neprevăzute.

PEŞTII. Atenţie la relaţia de mariaj. A id se pot ivi tot 
felul de discuţii în contradictoriu. Relaţia cu rudele 
apropiate se poate dovedi a fi destul de tensionată, 

în această perioadă. Nici în carieră lucrurile nu stau 
prea grozav putând să te confrunţi cu destul de multe 

schimbări de direcţie. Spre sfârşitul acestei săptămâni o călăto
rie alături de cel drag este binevenită pentru a te reface fizic şi 
emoţional.



LC 15Felicitări! Joi, 23 martie 2017

In acest început de primăvară, când soarele ne mân
gâie cu raze blânde, când apar primele flori -  ghioceii şi 
brânduşele, domnişoara

Ana GOSTIUC
din comuna Mahala, raionul Noua Suliţă, îşi sărbăto

reşte ziua de naştere. Dumneaei împleteşte încă o dalbă 
floare în frumoasa cunună a vieţii. îşi prinde în dreptul ini
mii încă un mărţişor -  prilej de minunată sărbătoare pen
tru toţi cei care o iubesc şi îi preţuiesc calităţile. 
Domnişoara Ana ţine mult la datinile şi obiceiurile strămo
şeşti, iubeşte foarte mult muzica şi participă la toate mani
festările culturale ale românilor din Bucovina. Aidoma 
anotimpului în care s-a n ă scu t- un anotimp dumnezeiesc 
bogat în flori -  este şi sufletul domnişoarei Ana, bogat în 
frumoase calităţi umane, ce sunt apreciate mult de toţi

cei care o cunosc.
Odată cu buchetul călduroaselor urări de fericire 

care o iubesc, părinţii, fratele, surioara, bunica, 
colegii şi prietenii i-au pregătit multe surprize, una 
dintre care -  această dedicaţie cu urări de bine, 
sănătate şi prosperitate, însoţită de următoarele 
rânduri:

Eşti o floare în grădină, /Eşti lumină-n casă,
Fie-ţi anii fericiţi, / Fii mereu frumoasă.
Pe cărarea scumpă a vieţii /Cu noroc în veci să fii, 
De necazuri şi tristeţe/ Niciodată să nu ştii.
Să ai viaţă ca-n poveşti, /Cu visuri împlinite,
Să dărui celor ce-i iubeşti / Doar clipe fericite.

La mulţi ani!

toţi cei

în luna Mărţişorului, când prinde glas şi râul d in /ţ*  
zăvoi, natura îşi scutură haina de povara iernii şi 
umple văzduhul cu miresme de muguri şi ghiocei, 
în cea de-a 22-a zi, îngerul păzitor a adus pe aripi 
argintii pentru

Maxim DAMASCHIN
din Cernăuţi vestea că Dumnezeu i-a adus în" 

pragul tinereţii fericite încă o primăvară frumoasă, 
adăugându-i în salba anilor încă un mărgăritar.I 
Dezmierdat în leagănul dragostei de cele mai dragi fiin -s 
ţe, Maxim este felicitat cu drag de tatăl Ion, mama!
Nina şi de frăţiorul Cristian. Aceleaşi sincere felicitări î i l  
aduc şi scumpii bunei: Constantin, Ortanţa şi Valeria,! 
care au şi solicitat pentru iubitul nepoţel această dedi-l 
caţie însoţită de următorul mesaj: “Dragul nostru!
Maxim, să ai parte de tot binele pământului şi de darurile Divine ale cerului. 
Să fii de ajutor tuturor, cu sufletul plin de bucurii nemărginite, precum sunt 
Carpaţii de necuprins şi să ne luminezi neîncetat viaţa noastră cu aleasa 
tandreţe a inimii tale”.

Bucurie, viaţă lungă, /Necazul să nu te ajungă,
Fericire, mult noroc /Cu tot neamul la un loc.
Dumnezeu să te păzească /Cu puterea Sa cerească.

jf̂  Când pomului, în primăvară,
Prea multă floare i-i povară 
Şi-amurgul pare un lămâi -  
Rămâi, rămâi...
Rămâi întotdeauna aşa cum te ştim, bun la suflet, cu 

inimă mare, cu privire senină, blândă. Astfel se adresează 
către domnul

Valentin GLOPINA,
primarul salului Voloca, raionul Hliboca, întreaga 

comunitate teritorială şi toţi cei care îl cunosc, deoarece 
domnul Valentin, în această perioadă de timp 
îşi mai adaugă o floare la cununa de ani. Nu 
e mult pentru un bărbat, e vârsta când ai ce 
aduna şi cu ce te mândri. Totodată e vârsta

încă proaspete îi sunt puterile, voinţa de muncă şi îndrăzneţe îi sunt 
visele. E din viţă de buni gospodari, se pricepe la toate, ştie cum să stea la 
cârma celor trei sate: Voloca, Hruşăuţi şi Valea Cosminului.

Membrii Consiliului comunei din Voloca şi aparatul Primăriei au onoarea 
de a vă transmite un sincer „La mulţi anii”, să aveţi parte de sănătate, noroc 
în viaţă, iar activităţile în care sunteţi încadrat să se bucure de succes. Multă 
armonie în familie şi Vă mulţumim pentru verticalitatea de care daţi dovadă.

Vă dorim să culegeţi cât mai multe roade din eforturile pe care le faceţi 
pentru ca să aduceţi oamenilor din localitatea dumneavoastră dreptate şi 
bunăstare.

La mulţi ani!

Daca 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

La început de primăvară, în cea de-a 22-a zi 
a lui Mărţişor, scumpul nostru fecioraş, frăţior, 

nepoţel şi verişor

Vlad VERBIŢCHI
din satul Stăneşti, raionul Hliboca, şi-a sărbătorit ziua de 

naştere, punându-şi cel de-al 1 6 -lea gingaş trandafir la
buchetul mirositor al primăverii.

Părinţii Dumitru şi Valentina, surioara Veruţa şi cumnatul 
Mihai, bunicii Vasile şi Viorica, mătuşa Ana şi unchiul Ion, 

unchiul Sergiu şi mătuşa Maria, naşa de botez Elena, verişorii 
Vasile, Vitalie, Valentin, Sergiu şi Sabrina îi aduc în dar cele mai frumoase felicitări, 

însoţite de sentimente curate şi dorinţa 
de a te vedea mare 

şi sănătos.
De ziua ta venim cu cele mai frumoase gânduri şi îţi dorim sănătate, bucurii, 

împlinire şi multe vise realizate. Steaua ta ocrotitoare să lumineze mereu asupra ta şi a 
celor dragi sufletului tău. Dragostea şi grija ce o dăruieşti în jurul tău să-ţi fie răsplătită 
din plin cu multă căldură şi împlinire sufletească. Fie ca soarele să-ţi ofere căldură şi 
lumină, ploaia curată -  linişte sufletească, zâmbetul oamenilor -  încredere în sine, zilele 
anului -  prieteni. Visele de azi să devină realitate, speranţele de mâine -  împliniri, orice 
cădere -  un pas înainte, iar fericirea să te însoţească mereu.

La mulţi ani, dragul nostru! îţi dorim o adolescenţă fericită şi numai oameni 
sinceri în drumul vieţii tale.

Un copil face familia mai fericită, 
Dragostea mai puternică, 
Răbdarea mai mare,
Mâinile mai ocupate,
Nopţile mai lungi,
Zilele mai scurte 
Şi viitorul mai luminos.

Naşterea unui copil este unul dintre evenimen
tele cele mai importante şi preţioase din viaţa unui 
cuplu, lată că şi în familia părintelui Igor şi prezbi- 
terei luliana ÂNDRONACHI din satul Tărăsăuţi, 
raionul Noua Suliţă, în aceste zile, asemenea unui 
gingaş ghiocel de primăvară, creşte şi înfloreşte un 
odoraş. Cu Binecuvântarea lui Dumnezeu acest 
pruncuşor a văzut lumina zilei. Cea mai mare 
cire pentru părinţi este să-şi vadă copilul sănătos, 
ascultător şi fericit. Şi nu are importanţă ce vârstă 
are, pentru părinţi el rămâne copil -  lumina ochilor, 
alinarea sufletului, sensul întregii vieţi. Cu lacrimi de bucurie în ochi şi cu inima plină de 
fericire buneii, rudele şi toţi cei care îi cunosc felicită cuplul Andronachi cu acest dar al 
cerului. Dumnezeu să aibă grijă atât de micul îngeraş venit în familie, cât şi de toata 
familia. Multă sănătate, bucurii, vise frumoase, care datorită muncii perseverente o să 
se realizeze numaidecât.

Să creşti mare, mare, mare, /Să ai parte de iubire,
Să ai parte de noroc, /Să trăieşti în fericire,
Cu tot neamul la un loc!
La mulţi ani!

în aceste frumoase zile de Mărţişor îşi *
sărbătoreşte jubileul de aur doamna

Valentina JECOVA
din Cernăuţi, care până nu demult a activat pe 

tărâmul pedagogic.
Cu prilejul acestui eveniment însemnat în viaţa ei, 

administraţia şi colectivul pedagogic al Şcolii medii nr.
10 din Cernăuţi îi adresează cele mai sincere felicitări, 
dorindu-i o viaţă luminoasă în continuare, împodobită 
cu florile rare ale iubirii şi fericirii.

Sănătate, bucurii din partea celor dragi şi 
tradiţionalul „La mulţi ani!”.

De ziua ta noi îţi dorim/Să fii mereu aşa frumoasă 
Şi veselă precum te ştim./Fii sănătoasă, fericită, /Fii 
respectată şi iubită./Să ai parte doar de bucurii/De la cei 
dragi, de la copii.
Noi îţi dorim ca drumul vieţii/Să-ţi fie presărat cu flori

Şi-n fiecare
dimineaţă/Să-ţi zâmbească 

în zori.

Administraţia şi corpul didactic al Şcolii medii nr. 10

+
 din Cernăuţi anunţă cu profundă mâhnire şi durere despre

încetarea din viată a fostului profesor de fizică

Vasile Petru CERCHEZ
şi exprimă sincere condoleanţe apropiaţilor şi rudelor 

defunctului.
Chipul luminos al talentatului pedagog şi om de rară omenie 

va rămâne în inimile foştilor colegi şi foştilor elevi ai săi. 
Fie-i ţărâna uşoară şi veşnica pomenire!



1 fiJL
Joi, 23 martie 2017 Vedete

LC

Eva Mendes revine 
în atenţia presei după 
o pauză de câteva luni

S8R
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Actriţa, fotomodelul 
si cântăreaţa ameri
w r

cană Eva Mendes, năs
cută în Miami, la 5 
martie 1974, este fiica 
cea mai mică dintr-o 
familie originară din 
Cuba, dar a crescut în 
Los Angeles, unde 
locuieşte şi în prezent.

Eva Mendes între
rupe studiul ştiinţelor 
economice şi începe o 
activitate de actriţă. 
După câteva pozări la 
firmele Revlon şi 
DKNY, pentru reclamă, 
începe să joace în 
seriale pentru televiziu
ne ca în 2001 în filmul 
„Training Day”. Eva 
Mendes a lansat o 
colecţie de piese vesti
mentare, ea fiind atât 
designerul hainelor, cât 
şi modelul întregii cam
panii.

Mamă a două fiice, Esme- 
ralda în vârstă de 2 ani şi Aman- 
da, 2 luni, actriţa arată incredibil 
în imagini, hainele punându-i în 
evidenţă silueta. Soţia lui Ryan 
Gosling a ales un nume perfect 
pentru această colecţie realizată 
în colaborare cu New York & 
Company, „Garden Of Eva” 
(Gradina Evei). Hainele sunt pline 
de culoare şi au forme feminine, 
iar din cele peste 100 de piese nu 
puteau lipsi fustele elegante şi 
rochiile de cocktail. în plus, 
preţurile acestor haine nu sunt la 
fel de mari precum cele ale altor 
colecţii create de vedete.

Cristina GOSTIUC

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

liderul presei româneşti 
din Ucraina
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