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SCANDAI!
Ajutorul
umanitar
destinat
militarilor
de pe front
zace în
depozite

La Cernăuţi un grup de 
activişti publici au descoperit 
un depozit cu ajutor umanitar 
ce urma să fie expediat la 
Avdiivka. Produse alimentare şi haine călduroase zac de circa trei 
săptămâni într-un depozit ce aparţine bazei auto a Consiliului 
Regional.

Unele produse s-au deteriorat, iar în jur mişună şobolani şi gândaci. 
Activiştii şi voluntarii au venit după explicaţii la preşedintele Consiliului 
Regional. Ion Muntean a declarat că nu are nici o legătură cu situaţia creată 
şi nici nu ştia că încăperile în cauză au fost închiriate de către voluntari. ”Nu 
ştiu nimic despre acest caz. Cred că poate fi o provocare la adresa mea. Tot 
ajutorul pe care familia mea l-a colectat în America a fost încărcat şi trans
portat la Avdiivka”, a spus Ion Muntean. Ulterior a devenit cunoscut faptul că 
responsabil de ajutorul umanitar depozitat în boxele bazei auto este volunta
rul Maria Filipciuk. Potrivit ei, o parte din ajutor a fost deja transportat în estul 
ţării, restul urmează să fie expediat în viitorul apropiat.

Preţul călătoriilor cu microbuzul s-a majorat
Comitetul executiv al Consiliului Orăşenesc Cer

năuţi a adoptat decizia de a majora tarifele la călăto
riile în transportul public. Astfel, începând cu 1 aprilie 
preţul unei călătorii va constitui 4 grivne. Proiectul de 
decizie prevede şi verificarea mijloacelor de transport, 
în cazul nerespectării prevederilor acordului, 
transportatorii vor fi supuşi pedepselor. „Este o deci
zie dificilă şi nepopulară, dar care trebuie adoptată 
pentru a nu admite perturbarea calendarului traficului 
auto şi pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor. 
Această chestiune va fi politizată la sesiunea Con
siliului Orăşenesc. întotdeauna apare cineva care 
vrea să-şi sporească cotele de popularitate, însă nu 
există o altă cale. Transportatorii dau asigurări că va fi 
îmbunătăţită calitatea serviciilor acordate”, a declarat 
primarul oraşului Cernăuţi, Oleksii Kaspruk.

SAPTAMANA POLITICA FIERBINTE

începutul săptămânii a fost foarte tumultos la Cernăuţi, dar şi în 
ţară. Sub presiunea activiştilor publici şi a voluntarilor a avut loc 
sesiunea extraordinară a Consiliului Orăşenesc. Sesiunea a fost 
organizată în noaptea zilei de luni spre marţi.

Deputaţii au adoptat o adresare către 
conducerea statului prin care solicită 
sistarea relaţiilor cu teritoriile temporar 
ocupate din Donbas. De asemenea, în 
textul adresării se solicită demisia minis
trului de Interne, Arsen Avakov, rede- 
numirea acţiunii antiteroriste cu termenul 
de război şi neadmiterea întreprinzătorilor 
ruşi să administreze obiectele strategice 
din Ucraina ş.a. După încheierea sesiunii, 
activiştii au pichetat sediul Administraţiei 
Regionale de Stat, solicitând convocarea 
de urgenţă a sesiunii extraordinare a 
Consiliului Regional. Pentru a da de 
înţeles că sunt foarte hotărâţi în acţiunile 
lor, protestatarii au dat foc la anvelope. în 
dimineaţa zilei de marţi a avut loc şi 
sesiunea Consiliului Regional, în cadrul 
căreia deputaţii au votat o adresare 
similară către şeful statului, premier şi 
preşedintele parlamentului în care au fost 
incluse aceleaşi revendicări.

Zilele trecute proteste similare au avut 
loc în mai multe centre regionale din ţară. 
De asemenea, în centrul Kievului au avut 
loc manifestaţii violente în sprijinul impu

nerii unei blocade în comerţul cu teritorii
le controlate de separatiştii pro-ruşi din 
Estul Ucrainei. Demonstraţiile au degene
rat în acţiuni violente, activişti ai organiza
ţiilor naţionaliste au atacat sediul băncii 
Alfa-Bank cu pietre şi articole pirotehnice. 
Protestele din capitală au avut loc a doua 
zi după ce sediul din Kiev al băncii ruseşti 
Sberbank a fost blocat de activişti ai 
grupării naţionaliste „Azov”, care au zidit 
intrarea în bancă, cerând interzicerea 
activităţii acesteia pe teritoriul Ucrainei. 
Protestele împotriva băncii ruseşti au 
început în 7 martie, când, Sberbank a dat 
de înţeles că ar urma să recunoască 
paşapoartele emise de autorităţile sepa
ratiste din Estul Ucrainei. în replică, 
Banca Naţională a Ucrainei a ameninţat 
cu impunerea sancţiunilor, dacă filialele 
Sberbank, dar şi alte entităţi bancare ru
seşti din Ucraina vor recunoaşte docu
mentele separatiştilor. Miercuri, Consiliul 
Securităţii Naţionale a Ucrainei a decis să 
oprească circulaţia transportului cu 
regiunile controlate de separatiştii pro- 
ruşi în estul ţării.

„Balena Albastră” a ajuns la Cernăuţi?
încă o sinucidere misterioasă 

a unei tinere!
O tânără din Cernăuţi a ales să-şi încheie 

socotelile cu viaţa la doar 17 ani. Adolescenta s-a sinu
cis prin spânzurare la numai o săptămână după ce un 
alt tânăr de 16 ani din Cernăuţi s-a sinucis. Cei doi 
erau prieteni şi au ales să-şi pună capăt zilelor în 
acelaşi bloc locativ. Gestul tinerei i-a lăsat fără cuvinte 
pe vecinii şi cunoscuţii care o apreciau ca o fată 
cumsecade. Poliţia a demarat o anchetă pentru a sta
bili motivele pentru care fata a decis să moară. Din pri
mele cercetări anchetatorii au lansat ipoteza că ar fi VKONTAKTE. Apoi, aceştia intră sub tutela unui admi- 
vorba de sinucidere. Aceste două cazuri au băgat nistrator care timp de 50 de zile le cere tinerilor să 
groază în cernăuteni, care consideră că tinerii sunt îndeplinească anumite sarcini. Astfel, tinerii sunt puşi 
victimele jocului virtual „Balena Albastră”. să urmărească o zi întreagă filme de groază, să urmă-

Un val de sinucideri ale tinerilor se înregistrează în rească filmuleţe psihice, să se trezească la ore neobiş- 
ultima perioadă, multe dintre cazuri având legătură cu nuite, în noapte, respectiv la ora 04.20, să se mutileze 
sinistrul joc virtual „Balena Albastră” care preaslăveste fizic, să-şi învingă frica urcându-se pe blocuri sau 
depresia, tristeţea, durerea şi lipsa de chef de viaţă, poduri înalte.  ̂Toate provocările trebuie făcute cu o 
mulţi dintre jucători ajungând să se sinucidă. Jocul mască pe faţă, iar fotografiile care dovedesc îndeplini- 
online a început să capete o popularitate tot mai mare rea sarcinii trebuie să fie postate pe conturile respecti- 
în rândul adolescenţilor, autorităţile din mai multe ţări ve- La finalul celor 50 de zile, tinerilor li se cere să se 
lansând deja campanii pentru a evidenţia pericolul la sinucidă, fie aruncându-se de pe clădiri înalte, fie arun
care se expun cei care sunt atraşi de un astfel de joc. cându-se în faţa trenului. Jocul are mai multe denu- 
Adolescenţii care joacă “Balena Albastră” o pot face nniri: „Balena Albastră”, „Casa tăcută”, „Marea de 
după ce se înscriu pe o pagină dedicată de pe reţeaua balene” sau „Trezeşte-mă la 04.20”.
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Preşedintele Ucrainei a 
introdus în Rada 

Supremă un proiect, care 
vizează modificări în Legea 
despre cetăţenia Ucrainei, 
actul fiind publicat pe site-ul 
Parlamentului. Proiectul a 
fost inclus pentru discuţie la 
13 martie, cu statutul 
„urgent".

în descriere nu se specifică 
interzicerea deţinerii dublei 
cetăţenii, dar reprezentantul Pre
şedintelui în Rada Supremă, 
Artur Gherasimov, a declarat că 
anume despre acest lucru şi este 
vorba. „Modificările stipulează 
problema dublei cetăţenii, şi 
legea va stabili, că persoanele 
care au beneficiat benevol de 
cetăţenia altui stat, vor fi obligaţi 
să renunţe la paşaportul uc
rainean”, a spus Gherasimov. 
Acesta a explicat că sub 
incidenţa actului legal vor cădea 
persoane care au obţinut bene
vol cetăţenia altui stat. Preşe
dintele Petro Poroşenko con
sideră că este absolut necesară

Dubla cetăţenie poate fi interzisă In Ucraina

o claritate în acest caz, de vreme 
ce mai mulţi funcţionari deţin 
paşapoartele mai multor ţări. 
Astfel, cei care vor dori să obţină

cetăţenia altui stat, vor fi nevoiţi 
să renunţe la cea ucrainească.

în multe ţări dezvoltate dubla 
cetăţenie este interzisă. Oamenii

cu dublă cetăţenie pot prezenta 
un pericol real la adresa 
securităţii şi stabilităţii ţării, dacă 
aceştia au acces la secretele de

stat sau ocupă funcţii de răs
pundere. în Ucraina foarte mulţi 
politicieni şi persoane cu funcţii 
de răspundere deţin dubla 
cetăţenie. Amintim aici de fostul 
şef al fiscului, Roman Nasirov, 
care are paşaport britanic şi 
maghiar. De asemenea şi 
oligarhul Igor Kolomoiskyi, care 
deţine cetăţenia a trei ţări. Sunt şi 
o mulţime de top-manageri 
străini care acum deţin funcţii 
înalte şi care au acces direct la 
secretele de stat. Este aproape 
imposibil de a lupta cu dubla 
cetăţenie într-o lume globalizată. 
Acest fenomen trebuie acceptat 
ca realitate şi reglementat 
legislativ în mod corespunzător. 
Experţii în domeniu consideră că 
în cazul persoanelor care deţin 
dubla cetăţenie urmează să fie 
restricţionat accesul la infor- 
manţiile ce ţin de secretele mil
itare sau de stat.

Ivanka Trump, populară în China
Ivanka Trump a devenit 

incredibil de populară în 
China, unde tot mai multe 
femei apelează la serviciile 
medicilor esteticieni pentru 
a le face să semene cu fiica 
preşedintelui american,
Donald Trump.

în timp ce tatăl ei scade tot 
mai mult în sondaje, Ivanka 
devine tot mai populară în 
întreaga lume. De la învestirea 
în funcţie a lui Trump, 
companiile chineze folosesc 
aplicaţii cu numele fiicei 
miliardarului pentru a-şi vinde 
produsele. însă, cel mai bine le 
merg clinicilor de operaţii estet
ice, unde chinezoaicele se 
înghesuie la coadă cu imagini 
cu Ivanka Trump, vrând să aibă 
şi ele nasul, pomeţii şi buzele ca 
ale acesteia, blonda devenind 
un adevărat trend în ţara 
asiatică.

Turcia a suspendat legăturile 
diplomatice la nivel înalt cu Olanda

Turcia nu îi va permite
ambasadorului olandez să se 

întoarcă la Ankara, până când Olanda 
nu va îngădui Turciei să organizeze 
evenimente pentru a susţine referen
dumul din 16 aprilie, a declarat 
vicepremierul turc, Numan 
Kurtulmus, citat de France 24.

Ministrul turc al Familiei, Fatma Betul 
Sayan Kaya, a fost împiedicat sâmbătă să 
intre în Consulat şi a fost apoi escortat la 
graniţa cu Germania. Aceasta a venit 
sâmbătă noapte cu maşina la Rotterdam 
pentru a participa la un miting care avea 
drept scop promovarea referendumului din 
16 aprilie, prin care se doreşte consolidarea 
puterilor executive ale preşedintelui turc, 
Recep Tayyip Erdogan.

Expert român: Ucraina a rămas 
în urmă cu 15 ani fată dc România 
în lupta anticorupţic
Cum poate fi 

utilă pentru 
Ucraina 
experienţa 
României de 
combatere a 
corupţiei şi de ce, 
în pofida progre
sului la imple
mentarea 
reformelor, 
românii ai ieşit în 
stradă pentru a 
protesta? DEUTS
CHE WELLE a 
realizat un 
interviu cu Laura I 
Ştefan, coordona-1  
toarea activităţi
lor anticorupţie 
pentru organiza
ţia neguvernamenta
lă Expert Forum din 
România.

Laura Ştefan: „Si
tuaţia din Ucraina îmi 
aminteşte oarecum de 
felul cum arăta România 
cu 15 ani în urmă, când 
în rândul oamenilor 
domnea disperarea în 
ceea ce priveşte com
baterea corupţiei. Ei au 
încetat să aştepte ceva 
bun din partea statului. 
Statul era perceput 
exclusiv ca o instituţie 
care doar acapără ceva 
şi nu oferă nimic în 
schimb, o instituţie care 
acţionează în interesul 
unui cerc restrâns de 
oameni care au imu
nitate în faţa justiţiei, 
însuşi sistemul era ba
zat pe structurile şi 
mecanismele moştenite 
din perioada comunis
mului. Aceasta este o 
trăsătură comună între 
Ucraina şi România, dar 
diferenţa constă în timp. 
O altă diferenţă majoră 
este faptul că România

a beneficiat de şansa 
perspectivei europene, 
care din păcate pentru 
Ucraina nu este disponi
bilă. în plus, România 
este ceva mai îndepăr
tată de marele nostru 
"prieten” estic -  Rusia, 
care operează în mod 
activ pe subiectul Uc
raina şi care nu poate 
tot aşa să influenţeze 
România. Mass-media 
a estimat că între anii 
2014-2016 în România 
au fost condamnate 
aproximativ 2.000 de 
persoane pentru abuz 
de putere. Printre aceş
tia se numără miniştri, 
senatori, deputaţi şi 
chiar fostul prim-minis- 
tru, Adrian Năstase. Re
cent ucrainenii au fost 
martorii unui adevărat 
serial în încercarea de 
a-l aduce în faţa justiţiei 
pe fostul şef al Servi
ciului Fiscal, Roman 
Nasirov. De asemenea 
şi în România au existat 
astfel de procese teatra
lizate. Desigur, toţi cei

care sunt puşi sub acu
zare încearcă să poze
ze în postură de victimă, 
conving opinia publică 
de nevinovăţie şi decla
ră despre caracterul 
politic al acuzaţiilor. într- 
o anumită măsură, ceva 
similar am văzut în Ro
mânia la începutul luptei 
anticorupţie. Dar cred 
că integrarea euro
peană şi funcţionarea 
corespunzătoare a 
structurilor anticorupţie, 
în parte a Direcţiei Na
ţionale Anticorupţie 
(DNA), într-adevăr a 
oferit o şansă Româ
niei”.

Laura Ştefan este 
coordonatorul activi
tăţilor anticorupţie 
pentru Expert Forum. 
Activează şi ca expert 
internaţional pentru 
Comisia Europeană, 
UNDP, OECD şi alte 
organizaţii internaţio
nale în domeniile re
formei juridice, antico- 
rupţiei şi spălării bani
lor.'

Pagină realizată de Mihai URSU
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Şcoala se năruie, iar autorităţile tac
Până nu tună, omul nu-şi 

face cruce -  spune un 
proverb slav. într-adevăr, 
ea, nepăsarea, este foarte 
păgubitoare şi nu trebuie 
aşteptat acel tunet sau o 
altă stihie ca să cerem aju
torul Atotputernicului. Una 
este nepăsarea cetăţeanului 
de rând şi cu totul alta -  
nepăsarea demnitarului, de 
care depinde soluţionarea 
multor probleme în 
societate. Deci, şi responsa
bilitatea este diferită.

Un contrast ca la lordăneşti 
nu ştiu dacă mai există undeva 
în regiune. O minunată şcoală cu 
trei nivele, părăsită de construc
tori în etapa finală a lucrărilor, şi 
alături şcoala veche, ridicată 
încă pe timpul Austriei, unde în 
clasele mici şi reci, cu fisuri 
straşnice pe la unghere, învaţă 
copiii satului. „Şcoala nouă este 
gata în proporţie de 80 la sută. 
Pentru construcţia ei au fost 
cheltuite 40 milioane grivne şi 
pentru finalizarea lucrărilor mai 
sunt necesare încă 11 milioane 
grivne”, explică primarul satului, 
dl Gheorghe Lutic. Ai impresia 
că cele 11 milioane grivne sunt 
căutate cu lumânarea ziua în 
amiaza mare. Or, lucrările de 
construcţie pe şantierul noii şcoli 
din lordăneşti au fost oprite, 
după cum bănuiesc locuitorii 
satului, din cauza ambiţiilor unor 
politicieni, care caută nod în

papură şi pete-n soare. Nod în 
papură n-au găsit, dar au „înno
dat” buna desfăşurare a lucrărilor 
de construcţie. Şi autorităţile 
raionale, regionale sunt impuse 
să deznoade unele pungi buge
tare pentru ca noua şcoală din 
lordăneşti, în sfârşit, să fie dată 
în exploatare, căci demult a tre
cut acel 1 septembrie, când urma 
să fie înmânată cheia-simbol şi 
tăiată panglica de la intrare.

Şi funcţionarii, fără grabă, se 
preocupau de problema gravă a 
lordăneştiului. Şi, iată, acel tunet 
din senin: la 9 martie au apărut 
fisuri mari în sala de calculatoare 
şi în sala unde învaţă elevii din

clasa a doua. Semnalul alarmant 
a fost transmis de primarul 
satului, dl Gheorghe Lutic, şi de 
dl Nicolae Şapcă, redactorul zia
rului „Monitorul de Hliboca”, 
deputat în Consiliul Raional, 
autorităţilor respective. Imediat a 
sosit la lordăneşti şeful Admi
nistraţiei Raionale de Stat Hli
boca, dl Gheorghe Pridii, apoi o 
comisie de la Serviciul de Stat 
pentru Situaţiile de Urgenţă, care 
au constatat şi au fixat do
cumentar: clădirea veche a şcolii 
din lordăneşti se află în stare 
avariată. De aici reies şi acţiunile 
de urgenţă ce urmează să fie 
întreprinse. Dar cei, care trebuie

să vorbească, tac, cei, care 
trebuie să acţioneze prompt nu 
pot ieşi din inerţia lentă şi confor
tabilă pentru ei. Această tăcere 
este apăsătoare pentru iordă- 
neşteni, mai ales pentru părinţii 
care îşi trimit copiii să înveţe într- 
un edificiu avariat.

„Ne aşteptăm la o reacţie a 
autorităţilor, dar ea întârzie, 
spune domnul Nicolae Şapcă. 
De cele întâmplate la lordăneşti 
este la curent guvernatorul 
Oleksandr Fişciuk. Cum ar pro
ceda un adevărat gospodar în 
locul lui? S-ar duce la Guvern şi 
nu se va întoarce până nu va 
obţine cele 11 milioane de grivne

pentru încheierea construcţiei 
noii şcoli din lordăneşti. în cazul 
dat orice şovăială poate avea 
consecinţe nedorite”.

„Atunci când este pusă în 
pericol viaţa copiilor şi a pedago
gilor nu este timp de răgaz, 
continuă gândul lui Nicolae 
Şapcă primarul Gheorghe Lutic. 
Luni, 13 martie, la şedinţa 
aparatului Administraţiei
Regionale de Stat a fost aborda
tă în primul rând problema 
lordăneştiului. Guvernatorul a şi 
plecat la Kiev. Poate se va 
întoarce cu o veste bună pentru 
noi? Situaţia e de aşa natură că 
trebuie să fie întreprinse măsuri 
urgente. Altfel nu se poate”.

lordăneştenii sunt foarte răb
dători, dar şi paharul răbdării se 
umple. Dacă nu va fi înlăturat 
pericolul care s-a abătut asupra 
copiilor lor la şcoală, dacă nu va 
fi garantată deschiderea şcolii 
noi la 1 septembrie 2017, ei vor 
recurge la diferite forme de pro
teste. în cazul dat, vorba pom
pierilor, jocul cu focul este destul 
de păgubitor.

„Chiar şi în situaţia în care 
am nimerit, nu trebuie să ne pier
dem încrederea că totul se va 
termina cu bine, se arată a fi opti
mist domnul primar Gheorghe 
Lutic. Oamenii noştri sunt înţe
legători, dar trebuie să fie înţe
legători cu ei şi cei de care de
pinde darea cât mai repede în 
exploatare a noii şcoli”.

Dacă vorbim de învăţământul în 
limba română în regiunea noas

tră, se cere menţionat faptul că noua 
etapă a lui a început cu deschiderea 
unei şcoli româneşti în centrul 
Cernăuţiului, cu 26 de ani în urmă. 
Este vorba de Şcoala medie nr. 29, în 
prezent Gimnaziul nr. 6. Noua institu
ţie de învăţământ s-a bucurat nu 
numai de susţinerea din partea 
societăţilor naţional-culturale din 
ţinut, dar şi a autorităţilor locale. 
Chiar din prima zi a existenţei sale 
ea a fost deschisă spre o colaborare 
cu instituţii de învăţământ din 
România, apoi şi din Republica 
Moldova. Parteneriatul a devenit o 
strategie a colectivului pedagogic de 
aici. De pe poziţiile zilei de astăzi, 
acel „pionierat” din anii 90 pare a fi 
o activitate în unison cu unele con
cepţii care se nasc în birourile înalţi
lor demnitari de la Kiev.

Directorul Gimnaziului nr. 6, dl Ion Ig
nat, are notat în agendă, un citat al mi
nistrului învăţământului, Lilia Grinevyci: 
„Noua şcoală ucraineană va funcţiona pe 
principiile pedagogiei parteneriatului”.

-  Avem mulţi parteneri şi în ţară, şi în 
România, şi în Republica Moldova, afirmă 
domnul Ion Ignat, dar demult visam să-i 
pot aduce la Cernăuţi pe principalii noştri 
parteneri. Ne-a reuşit acum, la începutul 
lunii martie, când în preajma Sărbătorii 
Mărţişorului am găzduit la noi, în 
Gimnaziu, delegaţia Şcolii-liceu nr. 20 din 
oraşul Kiev, cu sistem bilingv de învăţă
mânt ucraineano-francez (directoare Ol- 
ga Rudenko), Colegiului Naţional „Mihai 
Eminescu” din Buzău (directoare Camelia 
Voicu) şi Colegiului Naţional „Unirea” din 
Focşani (profesor de istorie Adrian 
Atarcicov). Cu Colegiul Naţional din Bu
zău avem un proiect de parteneriat edu
caţional internaţional „Prietenii cărţilor”. 

Dacă pentru oaspeţii din România

Când parteneriatul devine o strategie
Sărbătoarea Mărţişorului este ceva obiş
nuit şi scump sufletului, pentru elevii şi 
profesorii din Kiev ea a fost o adevărată 
surpriză. Elevii din Cernăuţi şi cei din Ro
mânia, prin intermediul unei „şezători”, 
înscenate în sala de festivităţi a Gim
naziului nr. 6, i-au familiarizat cu legenda 
Mărţişorului şi cu tradiţiile de primăvară 
ale românilor. Kievenii au rămas profund 
impresionaţi de cele văzute, încât au 
cutezat, împreună cu prietenii lor din 
Cernăuţi şi Buzău, să evolueze pe scena 
Festivalului „Mărţişor”, organizat de So
cietatea pentru Cultura Românească 
„Mihai Eminescu” din regiunea Cernăuţi.

-  Şcoala-liceu nr. 20 din Kiev este ini- 
ţiatoarea unui festival al culturilor minori
tăţilor naţionale din Ucraina, la care parti
cipă elevi de la circa 100 de instituţii de 
învăţământ din ţară. Elevii noştri au parti
cipat de patru ori la această sărbătoare 
minunată şi ne gândim că ar fi bine să 
organizăm o acţiune asemănătoare şi la 
Cernăuţi cu participarea tuturor parteneri
lor Gimnaziului nr. 6, remarcă dl Ion Ignat.

întâlnirile de la Consulatul General al 
României la Cernăuţi, la Gimnaziul din 
Boian-Hliniţa, vizitele la Universitatea din 
Cernăuţi, la Mănăstirea din Bănceni, la 
Cetatea Hotinului au întregit intenţia pro
fesorilor de la instituţiile de învăţământ 
vizate de a aprofunda colaborarea şi a 
dezvolta relaţiile de parteneriat.

-  în lumea globalizată este la ordinea 
zilei învăţământul bilingv, trilingv, care se 
bucură de o popularitate deosebită în mai 
multe ţări europene, declară directorul Ion 
Ignat, lată de ce pentru noi este foarte 
preţioasă experienţa Şcolii-liceu nr. 20 din 
Kiev.

Pagină realizată de 
Vasile CARLAŞCIUC
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Accident din cauza 
unui şofer beat

întâmplarea s-a produs pe strada Rusă din 
centrul regional. Potrivit unor surse poliţieneşti, 
unul dintre participanţii la accident şi anume 
şoferul vinovat a admis ciocnirea cu trei 
autoturisme şi s-a tamponat de un stâlp de 
transportare a energiei electrice. Poliţiştii au 
chemat la faţa locului ambulanţa. Medicii l-au 
examinat pe şoferul vinovat de accident, însă 
acesta a refuzat spitalizarea. Medicii au consta
tat că bărbatul era în stare de ebrietate. 
Expertiza a descoperit 2,84 de promile de alcool 
în sânge. A fost demarată o anchetă în baza 
articolelor 124 şi 130 (crearea situaţiei de avarie 
şi conducerea unui mijloc de transport în stare 
de ebrietate) ale Codului Penal al Ucrainei.

Cernăuţeanul suspectat de omor 
riscă cu detenţie pe viaţă

SAMBATA
t r e c u t ă  

un locuitor al oraşului 
Cernăuţi a comis un 

omor în capitala ţării şi a fugit 
'd e  la locul crimei. Bărbatul a mai 
fost judecat pentru omor şi a făcut 14 

ani de închisoare. Surse poliţieneşti 
afirmă că între asasin şi doi locuitori ai 
capitalei s-a iscat un conflict în timp ce

serveau băuturi alcoolice. în timpul 
conflictului asasinul a înşfăcat un 
revolver tip Makarov şi a tras două 
focuri -  una dintre ele în victimă, care 
a decedat pe loc. Cel de-al doilea a 
reuşit să fugă fără ca asasinul să-l 
ochească. Criminalul a revenit la 
Cernăuţi şi a încercat să se ascundă la 
nişte rude. De asemenea se ştie că el 
şi-a cumpărat un bilet la tren până în 
oraşul Dnipro. Bărbatul a fost reţinut de 
oamenii legii din Bucovina. Continuă 
cercetările. A fost demarată o anchetă 
în baza articolului 115 punct 2 al 
Codului Penal al Ucrainei. în caz dacă 
vina bărbatului va fi dovedită, acesta 
riscă cu închisoare pe viaţă.

Femeia care si-a înăduşit fiicaj j

va fi adusă pe banca acuzaţilor
Procuratura regiunii Cernăuţi a transmis în judecată materia

lele dosarului intentat împotriva unei femei, care şi-a înăduşit 
propriul copil imediat după naştere. Ancheta a stabilit că femeia în 
vârstă de 21 de ani, ascunzând faptul că este gravidă, a născut 
singură pe data de 21 ianuarie anul curent un copil absolut 
sănătos. Imediat după naştere tânăra „mamă” a băgat în guriţa 
copilaşului mai multă hârtie igienică. Fiind convinsă că nou-năs- 
cutul a murit, a plasat corpul într-un pachet de polietilenă şi l-a dus 
în subsolul casei în care locuia. Urmează să aibă loc judecata. 
Femeia riscă cu privare de libertate pentru o perioadă de cinci ani.

Jumătate
de milion

-

negura
lupului
Colaboratorii Direcţiei de protecţie a 

economiei din regiunea Cernăuţi au curmat o 
schemă criminală de spălare a banilor bugetari. 
Mai mult de 500 mii grivne au fost cheltuite 
nedirecţionat de persoane cu funcţii. Oamenii 
legii au adunat mai multe materiale şi dovezi 
referitoare la participarea respectivelor persoane 
la realizarea schemei criminale la o şcoală tehni- 
co-profesională din centrul regional, dar şi faţă de 
reprezentanţii organelor puterii, care au permis 
folosirea nedirecţionată a banilor din buget. 
Infractorii riscă cu închisoare pentru o perioadă 
de trei ani şi privarea de dreptul de a ocupa anu
mite posturi în organele de conducere.

Ţigări camuflate 
în rezervorul 
pentru combustibil

Un lot ordinar de contrabandă a fost descoperit 
de grănicerii şi vameşii de la Punctul de trecere şi

control „Porubne” în timp ce examinau 
automobilul condus de un cetăţean 
român.

în interiorul rezervorului pentru combusti
bil al automobilului „VW PASSAT” şoferul a 
ascuns de ochii vameşilor 270 pachete de 
ţigări în valoare de 5.940 grivne. Produsele 
din tutun şi automobilul, evaluat preliminar la 
preţul de 40 mii grivne, au fost confiscate.

■  A murit din cauza 
fumatului în aşternut

9

în seara zilei de 13 martie, în oraşul Vijniţa s-a 
produs un incendiu într-o casă de locuit. Incendiul a 
fost descoperit de un trecător, care a observat fum în 
ferestre şi a chemat pompierii. Flăcările nu au reuşit 
să se extindă pe o suprafaţă mare, aşadar incendiul 
a fost stins în scurt timp. în una din odăi pompierii I- 
au găsit pe proprietar deja fără semne de viaţă. 
Cauza prealabilă a incendiului este comportarea 
neatentă în timpul fumatului în aşternut. Pe semne, 
bărbatul a adormit, iar mucul de ţigară i-a căzut din 
mână pe lenjeria de pat şi a cauzat incendiul.

HOŢ NIMERIT IN „PLASA” 
DATORITĂ INSTALAŢIEI 

DE SEMNALIZARE
Un bărbat a pătruns într-o casă din oraşul 

Chiţmani, însă dat fiind faptul că a funcţionat 
instalaţia de semnalizare, acesta nu a reuşit să fure 
nimic. El a fost reţinut de colaboratorii Direcţiei poliţiei

■
de pază. Blocând intrarea în clădire, în scurt timp l-au 
identificat pe hoţ -  un bărbat de 30 de ani din satul 
Davidivka. Infractorul a pătruns în casă după ce a 
spart uşa de la intrare, neavând habar că obiectivul 
este păzit. Din această cauză el nu a bănuit că poate 
fi reţinut. Bărbatul s-a ales cu o anchetă penală 
demarată în baza articolului 185 şi acum îşi aşteaptă 
pronunţarea pedepsei.

A

încă un om şi-a pierdut viaţa 
în timpul incendiului

Incendiul a izbucnit într-o căsuţă de lemn de pe 
strada Gusiatinska din Cernăuţi. La sosirea pompie
rilor, flăcările cuprinseseră deja toată suprafaţa casei 
de 40 de metri pătraţi. în timpul lichidării flăcărilor, 
pompierii au descoperit în interior corpul neînsufleţit 
al unei persoane, care urmează încă să fie identifica
tă.

Pagină realizată de Dumitru VERBIŢCHI
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CURĂŢENIA ÎNAINTE DE SFINTELE PAŞTI. 
Cum să te  organizezi rap id  şi e fic ie n t

amestecul într-un pulveriza- 
tor şi să stropeşti oglinda cu 
acest lichid. Ca să ştergi, 
foloseşte ziare, aşa cum fă
ceau bunicile şi mamele 
noastre, nu cârpe.

Cada. Fie că ai cadă sau 
cabină de duş, când vine 
rândul lor la curăţat, mai ales 
când sunt atacate de muce
gai, parcă tot sporul se 
năruieşte. Ca să scapi, cel 
puţin temporar, de mucegai, 
fă o soluţie din săpun lichid şi 
oţet, în cantităţi egale, şi frea
că zonele murdare.

Depunerile de calcar. 
Poţi înlătura depunerile de 
calcar de pe obiectele sanita
re, cum sunt bateriile şi ţevile 
de la chiuvetă şi cadă cu 
zeamă de lămâie. înmoaie o 
pânză de bumbac în puţin 
suc de lămâie, şterge şi apoi 
clăteşte cu apă fierbinte. Da
că depunerile sunt mai vechi, 
aplică pe ele oţet, pe care îl 
laşi să acţioneze timp de 30 
de minute şi apoi freci por
ţiunea de metal cu o periuţă 
uscată.

în ajutorul apicultorului

C A LE N D A R U L
în această perioadă familia 

de albine îşi intensifică activita
tea, matca începe să depună 
până la 1.000 de ouă pe zi (la 
sfârşitul lunii), se produce 
schimbul de generaţii, iar con
sumul de hrană (miere şi păstu- 
ră) şi apă creşte foarte mult.

în aceste condiţii principalele griji 
ale apicultorului vor fi asigurarea hranei 
corespunzătoare şi protejarea familiei 
de albine de umezeala excesivă care 
poate aduce multe neajunsuri (o oare
care umezeală este necesară deoare
ce familia de albine are nevoie şi de 
apă).

Odată cu creşterea temperaturilor, 
familiile de albine reuşesc în toate zo
nele să efectueze zboruri de curăţire 
susţinute, în natură începe să apară 
primul polen (ghiocei, brânduşe, alun, 
salcie, etc.) ce contribuie decisiv la 
dezvoltarea corespunzătoare a familiei 
de albine.

Totuşi zilele călduroase alternează 
cu zile posomorâte, uneori chiar geroa
se, ceea ce face ca în lipsa unei canti
tăţi corespunzătoare de hrană şi apă, 
familia de albine să sufere, iar dezvol
tarea ei să nu se realizeze corespunză
tor.

în această perioadă, în 
funcţie de evoluţia vremii şi 
dinamica familiilor de albi- ?3 
ne, apicultorul poate realiza 
următoarele lucrări:

>- supravegherea zbo-î 
rurilor de curăţire (în zonele! 
în care acestea încă nu s-| 
au făcut corespunzător);

>- efectuarea unei revi-fl 
zii sumare de primăvară (la* 
temperaturi de peste 12-13Î 
grade) prin care se eva
luează repede starea familiei de albine 
(hrana din cuib, numărul de rame ocu
pate de albine, prezenţa puietului -  
implicit şi a mătcii). Dacă temperatura 
creşte peste 14 grade Celsius, se 
poate face şi o revizie de fond în care 
se va urmări ca hrana să fie asigurată 
lângă puiet, dacă cuibul este strâns 
corespunzător, dacă este păstură în 
cantităţi suficiente, se va face curat pe 
fundul stupilor, se asigură o protecţie 
termică suplimentară, se unesc nuclee
le cu familiile ieşite din iarnă fără mătci, 
se îndepărtează fagurii puternic 
murdăriţi de diaree, etc.;

>- se controlează dacă sunt familii 
bolnave în stupină (în general acum 
apare diareea şi nosemoza, precum şi 
alte boli ale puietului);

>- suplimentarea rezervelor de 
hrană prin administrarea de turte pro
teice (dacă s-a făcut zbor de curăţire) 
peste ghemul de iernare, iar când tem
peratura este mai ridicată se poate ad
ministra şi sirop cu protofil în hrăni
toare;

>- montarea de adăpătoare în ap
ropierea stupilor;

>- curăţarea oglinzii stupului;
>- izolarea suplimentară a stupilor 

pentru a menţine căldura în jurul puie
tului.

Un cuib păstrat strâns, cu hrană de 
calitate dispusă în jurul puietului şi o 
ventilaţie corespunzătoare, asigură o 
dezvoltare corespunzătoare a familiei 
de albine şi fereşte stupina de multe 
boli ce apar primăvara.

Casa ta este locul în care te relaxezi după o zi de muncă, în care te 
odihneşti noaptea şi în care petreci cele mai frumoase clipe din 

viaţă. De aceea, curăţenia este importantă nu numai pentru aspect, ci şi 
pentru sănătatea ta şi a familiei. Ai terminat de aranjat în bucătărie, 
sufrageria e şi ea gata, dar acum trebuie să faci curat şi în baie.

k
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Oglinda. Ştim că amp
rentele de pe oglinzi apar 
când ţi-e lumea mai dragă, 
iar petele şi stropii de apă,

oricât le-ai şterge tot acolo 
sunt. Parcă ai munci în zadar 
sau pentru rezultate care ţin 
doar câteva minute. Pentru a

evita aceasta, trebuie să 
prepari o infuzie din trei 
pliculeţe de ceai negru la un 
pahar cu apă fierbinte, să pui

Nuanţe deschise pentru mai mult spaţiu.
Dacă-ţi doreşti să creezi impresia de mai mult spaţiu 

mizează pe culori deschise care reflectă lumina şi astfel 
camera va părea mult mai spaţioasă. Cele mai indicate 
opţiuni sunt nuanţele de galben şi cele de crem. Evită în 
schimb albul, care deşi este deschis, va transforma odaia 
în una lipsită de personalitate şi rece.

Roşul este indicat pentru bucătărie. Bucătăria este 
spaţiul în care petreci mult timp. Poţi transforma această 
odaie în una extrem de primitoare, dacă îi adaugi un strop 
de roşu. Fie că vopseşti un perete sau îţi faci mobila de 
bucătărie în această nuanţă, roşul va oferi spaţiului un 
farmec aparte şi va aduna familia la masă. în plus, studiile 
au demonstrat că roşul deschide pofta de mâncare şi 
creează o senzaţie de confort.

Culori relaxante în dormitor. După o zi lungă la ser
viciu, ai nevoie de un somn odihnitor pentru a-ţi recăpăta 
puterile. Din acest motiv este bine să-ţi creezi un mediu 

relaxant în dormitor şi nuanţa pereţilor are un rol determi
nant în acest sens. Cel mai bine se potrivesc culorile albas
tru, verde sau mov, deoarece induc sentimente de calm şi 
de relaxare.

Culorile pot să exprime bucurie, emoţie sau 
relaxare. Poţi aduce oricare din aceste stări în casa ta, 
încât căminul tău să fie spaţiul în care să te regăseşti 
şi totodată, locul în care oaspeţii se simt ca acasă.

Gătiţi gustos 
împreună cu noi!
Retete de bucate deli-9
cioase pentru perioada 
postului
#  Ciuperci cu verdeaţă

Ingrediente: ulei de măsline, usturoi, ciu
perci, ceapă verde, mărar, pătrunjel, sare, piper.

Mod de 
preparare:
Punem la 
încins, într-o 
tigaie, o lin
gură de ulei 
de măsline, 
în care călim 
un căţel de 
usturoi 
mărunţit.
Adăugăm ciu
percile, pe care le lăsăm să-şi lase apa şi să se 
evaporeze, iar când sunt aproape gata, adău
găm ceapă verde, sare, piper, mărar şi pătrunjel.
#  Salată marocană

Ingrediente: două căni de orez fiert, două 
căni de porumb (din conservă), două roşii tăiate, 
un ardei tăiat bastonaşe, un fir de ceapă, o 
jumătate de cană de măsline verzi.

Pentru sos, avem nevoie de două linguri 
ulei de măsline, două linguri de sos de soia, 
zeamă de lămâie, mărar şi sare.

Mod de preparare: amestecăm orezul fiert 
cu porumbul, cu ceapa verde mărunţită, cu 
măslinele şi restul legumelor. Se adaugă sosul 
făcut din combinarea tuturor ingredientelor şi se 
amestecă.
0  Salată cu fasole şi cartofi

Avem nevo
ie de ardei copt, 
de fasole fiartă 
în 3 ape sau 
fasole de la 
conservă, de 
ceapă verde, 
cartofi fierţi, ulei 
de măsline, o 
lingură de oţet 
balsamic, sare 
şi piper. Se 
amestecă toate 
ingredientele.

0  Legume ratatouille
Ingrediente: un dovlecel, o vânătă, un ardei, 

o ceapă, un căţel de usturoi, o lingură de bulion, 
ulei, sare, piper, foi de dafin şi oregano.

Mod de preparare: vânătă, ceapa, ardeiul, 
dovlecelul se taie în cuburi şi se prăjesc în tigaie 
la foc iute, se adaugă foile de dafin şi oregano, 
sare, piper şi o lingură de bulion proaspăt, se 
mai pune un strop de apă ca să mai fiarbă puţin.
#  Salată dc sfeclă

Ingrediente: o
sfeclă roşie fiartă 
sau coaptă, hrean 
ras, ulei de măsli
ne extravirgin, 
zeamă de lămâie, 
sare.

Mod de pre
parare: sfecla 
coaptă se taie felii 
sau se dă prin râzătoare, iar apoi se amestecă 
cu celelalte ingrediente.

#  Salată dc portocale 
cu miere de albine

Ingrediente: 2-3 portocale, 2-3 linguri de 
miere de albine naturală, zeama de la o jumăta
te de lămâie, 80-100 grame de miez de nucă.

Mod de preparare: într-un vas pentru salată 
se amestecă portocalele tăiate cubuleţe, miezul 
de nucă mărunţit, zeama de lămâie şi mierea de 
albine. Se lasă o oră la temperatura camerei 
pentru ca aromele să se întrepătrundă.

Poftă bună!

Pagină realizată de Tatiana CARLAŞCIUC
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I linca şi Alex Florea, 
artiştii care vor 

reprezenta România la 
Eurovision Song Contest 
2017, la Kiev, au declarat, 
după ce au câştigat selecţia 
naţională, duminică seară, 
prin votul publicului, că îşi 
doresc să prezinte un show 
exploziv în competiţia 
muzicală şi că se aşteaptă să 
simtă multă presiune în 
următoarea perioadă, căreia 
îi vor face faţă. Foştii 
concurenţi X Factor au mai 
spus că atuurile lor în 
concursul de la Kiev vor fi 
tinereţea lor, energia, dar şi 
piesa pe care o vor interpre
ta „Yodel it", care se 
potriveşte cu logoul 
competiţiei „Celebrate 
Diversity".

Versurile piesei îi aparţin tex- 
tierei Alexandra Niculae, iar melodia 
a fost compusă de Miliai Alexandru, 
care a mărturisit că piesa câştigă
toare este foarte apreciată în străină
tate şi că se gândeşte să o 
îmbunătăţească pentru spectacolul 
de la Kiev. Pe locul al doilea s-a 
clasat Miliai Trăistariu cu piesa „I 
W on’t Surrender”, urmat fiind de 
formaţia „Instinct” , cu piesa 
„Petale” .

Ilinca provine dintr-o familie de 
muzicieni şi studiază muzica de la 7 
ani. A  participat la festivaluri prin 
ţară şi treptat au apărut şi rezultatele. 
La 14 ani a concurat la X  Factor, ca 
membră a unei trupe de patru fete, 
ajungând până în galele live. La 16 
ani trece prin  experienţa Vocea 
României, ajungând până în 
semifinale alături de Loredana. Apoi 
a participat alături de antrenoarea ei 
în turneul naţional şi a colaborat cu 
mai multe instituţii de cultură din 
ţară.

Alex Florea a început să cânte de 
la vârsta de 16 ani. Miliai Trăistariu 
l-a îndreptat atunci către o şcoală de 
muzică şi apoi către festivaluri. In 
prezent, A lex este m asterand al 
Facultăţii de Arte, Secţia Teatru a 
Universităţii Ovidius Constanţa. A 
încercat cu fratele său la X  Factor în 
2014, dar au fost rivali, iar în 2015 a 
cunoscut succesul şi la Vocea 
României. Aceşti doi artişti au primit 
şi iui cec de 5.000 euro, sumă 
destinată pregătirii show-ului pentru 
finala internaţională a festivalului 
muzical „Eurovision-2017”.

Timp de trei zile alături 
de actorii Festivalului 
„BRiCHT.CZiRN0WITZ”

Atunci când vine vorba despre 
Brecht-omul de teatru, gân

dul ne duce la un dramaturg serios, 
dificil, autor de texte 
"respectabile", cel mai adesea 
complicat de montat tocmai fiindcă 
scriitorul de literatură dramatică a 
fost dublat de teoreticianul teatru
lui epic. Iar teoriile lui Brecht 
funcţionează ca un fel de element 
provocator de inhibiţii, atât pentru 
creatori, cât şi pentru spectatori.

De aceasta veţi avea posibilitate să vă 
convingeţi şi dumneavoastră, stimaţi cititori, 
fiind prezenţi la Festivalul de teatru german 
„BRECF1T.CZERNOWITZ”, care se va derula în perioada 16-18 martie, 
în incinta Palatului Central de Cultură, str. Teatrală, 3. în  cadrul acestui 
festival vor participa trupele de actori sosiţi din Timişoara, Kiev, 
Kremenciuk, Hmebniţk şi Cernăuţi. De asemenea, va avea loc o serie de 
master-class desfăşurat de către antrenorii: Tornas Nice (Germania), Boris 
Leinveber (Rusia) şi Isolda Kobeţ (România).

Deci, nu rataţi ocazia de a descoperi creaţii teatrale semnate de unii 
dintre cei mai apreciaţi artişti din Ucraina şi România şi piese dintre cele 
mai interesante şi dinamice.

Pagină realizată de Cristina GOSTIUC
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Academicianul Nicolae 
Bileţchi, originar din 

Oprişeni, raionul Hliboca, a 
rotunjit frumoasa vârstă de 80 
de ani. Un alt notoriu membru 
al Academiei Republicii 
Moldova, Mihai Cimpoi, l-a 
caracterizat pe colegul său de 
breaslă ca fiind un istoric literar 
„de frontieră".

„Zicem „de frontieră” gândindu-ne 
şi la cele trei medii ştiinţifice în care s-a 
format intelectual: Facultatea de

Filologie Romano-Gennanică a Uni
versităţii din Cernăuţi, unde mai stăruie 
augustele umbre modelatoare ale lui 
Aron Pumnul, Sextil Puşcariu, Grigore 
Nandriş, Dimitrie Qnciul, ale lui Emi- 
nescu şi Vasile Alecsandri, Academia de 
Ştiinţe a Moldovei şi Institutul de 
Literatură ,M- Gorki”, imde-şi ia docto
ratul cu Iuti Kojevnikov, om de cultură 
ratat, de „viţă veche” msească şi împăti
mit de Eminescu şi de limba română, 
căreia nu i-a zis niciodată „moldove
nească”, deşi împrejurările îl obligau s-

o facă. Acest dascăl intransigent în 
materie de adevăr ştiinţific a avut un 
impact indiscutabil în fonnarea savan
tului Bileţchi”, constată Miliai Cimpoi.

Nicolae Bileţchi este şi autor de 
profiluri literare, unul dintre cele mai 
consistente fiind „Mircea Streinul”, în 
care automl lui „Ion Aluion” şi al 
„Dramei casei Timoteu” este analizat 
prin grila identitară şi al specificităţii 
regionale, teoretizată de mişcarea 
Iconar. „Credincios propriului principiu, 
remarcă istoricul literar Nicolae Bileţchi

monografic, criticul considerărilor şi 
reconsiderărilor.

în preajma jubileului său de 80 de 
ani, intr-un interviu televizat Nicolae 
Bileţchi s-a caracterizat astfel pe sine: 
„în ultimii ani am lucrat foarte intens la 
recuperarea valorilor noastre şi am cău
tat să stabilesc autoritatea multor 
scriitori torturaţi de puterea sovietică de 
atunci şi i-am adus în timpul nostru de 
astăzi ca fiind alţii, decât i-am tratat mai 
înainte, cu mult mai veridic, cu mult 
mai profund, cu mult drag faţă de 
chinurile lor de creaţie, care în timpuri 
grele au lucrat şi au făcut foarte mult” .

Academicianul „de frontieră”, 
Nicolae Bileţchi, îşi iubeşte foarte mult 
vatra natală, Oprişeni, pe care, de ase
menea, soarta istorică a situat-o la fron
tieră. El este o ramură puternică din 
arborele spiritual al satului, alături de 
vlăstare mai tinere şi cu totul tinere care 
freamătă în adierea verbului matern: 
Dumitru Covalciuc, Vasile şi Ion Bâcu, 
Doina Bojescu... Qr, dintr-o localitate 
cu o aură deosebită nu pot să nu apară

„de frontieră”, Nicolae BILEŢCHI
despre ilustrul scriitor bucovinean din 
perioada interbelică, conform căntia 
Bucovina poate oferi literaturii române 
un specific aparte, Mircea Streinul por
neşte, după intuirea detemiinismului 
istoric, în căutarea noilor suporturi spiri
tuale ale omului. Atenţia lui, de data 
aceasta, se îndreaptă spre determinismul 
religios, iar prin el -  spre legătura omu
lui cu pământul, căci „creştinismul cere 
soluţii panteistice”. „Homo bucovi- 
nens” îmbracă acum masca ce ţine de 
„homo panteicus”, care, pentru a-şi păs
tra demnitatea, urmează acum să res
pecte, ca pe o religie, tradiţiile itineraru- 
îui brazdei gliei ce vine spre el din vea
curi”. Nicolae Bileţchi rămâne şi în ase-

Academ icianul

Podoabe pentru suflet din „zestrea neamului”
s ă ptămâna trecută, la Şcoala medie din 
dDraniţa, raionul Noua Suliţă, s-a desfăşurat 

Festivalul folcloric „Din zestrea neamului", ajuns la 
cea de a 30-a ediţie.

La organizarea lui şi-au 
adus contribuţia membrii Aso
ciaţiei Cadrelor Didactice de 
Etnie Română din Ucraina (pre
şedinte Lilia Govomean, meto- 
distă la Institutul Postuniversitar 
de perfecţionare a cadrelor 
didactice din regiunea Cernăuţi, 
originară din Draniţa), precum 
şi gazdele -  pedagogii, elevii şi 
părinţii din această pitorească 
localitate din Valea Prutului, în 
frunte cu directorul Valentin 
Ioniţoi. Pentru manifestare, sala 
sportivă a şcolii a fost împo
dobită cu covoare şi ştergare, 
aduse de la gospodinele satului. 
Pentru câteva ore ea a devenit o 
adevărată „casă mare”. Oaspeţi 
de onoare au fost Vladimir Ef-

temie, starostele satului Draniţa, 
Ionel Ivan, ministru consilier de 
la Consulatul General al 
României la Cernăuţi. Festi
valul a constituit un eveniment 
deosebit pentru elevii îndră
gostiţi de cântec de la şcolile din 
Ciudei, raionul Storojineţ, 
Voloca, raionul Hliboca, şi de la 
Şcoala nr.17 din suburbia Roşa 
Stânca din Cernăuţi, care au 
găsit aici, la Draniţa, vârsteni 
de-ai lor, la fel îndrăgostiţi de 
cântecul şi dansul popular 
românesc. Dar şi pedagogii şi- 
au demonstrat pasiunea şi hanii 
pe care-1 au faţă de creaţia 
strămoşească. Au cântat pentm 
participanţii şi oaspeţii festi
valului vestitul

sod popular Nicolae Mintencu 
din Voloca şi tânărul, talentatul 
interpret Igor Sainciuc din 
Bălcăuţi. Iar în final colectivul 
pedagogic al şcolii din Draniţa a 
prezentat câteva dansuri popu
lare strămoşeşti.

Festivalul s-a transfonnat 
într-o adevărată sărbătoare de 
suflet pentm toţi participanţii la 
el. Iată părerile a doi cunoscuţi 
pedagogi români din regiune, 
care pentm prima dată au trecut 
pragul şcolii din Draniţa:

Radu Petraşescu, directo
rul Şcolii medii nr. 1 din Ciu
dei: „A fost nu numai o 
sărbătoare, ci şi un schimb de

experienţă. Dacă n-aş fi partici
pat la o asemenea manifestare, 
aş fi regretat mult. Am văzut o 
şcoală minunată, unde simt 
păstrate tradiţiile noastre româ
neşti, unde este cultivată dra
gostea pentru zestrea spirituală a 
neamului. Dacă ne vom onora 
limba şi cultura strămoşească, 
vom menţine şi şcoala româ
nească”.

Valentina Maraşciuc, pro
fesoară de română de la Şcoa
la nr. 17 din Cernăuţi:, Acest 
festival de suflet m-a întors în 
copilărie. M-a impresionat 
numărul atât de mare de 
covoare şi ştergare. Nu poţi să

nu apreciezi străduinţa elevilor 
şi profesorilor de la Draniţa, 
care au pregătit un concert de 
zile mari, la care s-au alăturat şi 
elevi de la Roşa Stânca cu 
câteva cântece bătrâneşti, culese 
de la locuitorii suburbiei. Am 
prezentat şi câteva fotografii din 
secolul al XlX-lea şi începutul 
secolului al XX-lea despre cos
tumul naţional de la noi. Când 
am revenit acasă, mi-au tele
fonat imediat părinţii elevilor 
noştri, mulţumindu-mi pentru 
că odraslele lor au fost la un ase
menea festival, de unde s-au 
ales cu impresii de neuitat” .

Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC şi Sergiu BĂRBUŢĂ



LC
Joi, 16 martie 2017 Sport

la  Cernăuţi va avea loc semimaratonul CR0SSHIU-2017

iOSSHILL

Pe 21 mai curent la Cernăuţi se va 
desfăşura ediţia ordinară a semimara- 

tonului CROSSHILL-2017. Participanţii la 
competiţie vor trebui să parcurgă 21.097 
kilometri. De asemenea vor participa la 
probe pe distanţa de 10,5 şi 2 kilometri.
In această zi vor fi organizate şi competiţii 
pentru copii pe distanţa de 100, 500 şi 
1.000 de metri.

Alergatul oferă numeroase 
beneficii pentru organism, de la 
îmbunătăţirea sănătăţii cardio
vasculare, până la menţinerea 
unei greutăţi corporale optime, 
susţin medicii. Acest tip de 
exerciţiu aerobic este asociat de 
către oamenii de ştiinţă, mai 
nou, cu o speranţă de viaţă mai

mare cu 3 ani. Doar 5-10 minute 
pe zi de alergat într-un ritm 
moderat ajută la prelungirea 
duratei de viaţă, au descoperit 
cercetătorii. Iar beneficiile 
acestei forme de mişcare se 
reflectă nu doar în longevitate, ci 
şi în calitatea vieţii de care se 
bucură persoanele active.

5 medalii pentru karatiştii 
din Storojinet la 0PEN-2017

Karatiştii storojineţeni au 
cucerit 5 medalii în cadrul 
turneului naţional "Zveaghel 
OPEN-2017”, care s-a des
făşurat în regiunea Jytomyr. 
La competiţie au participat 
circa 500 de sportivi de la 
şcolile de karate din Kiev, 
Jytomyr, Harkiv, Odesa,

Cernăuţi şi alte oraşe, pre
cum şi echipe din Belarus. 
Karatiştii de la clubul sportiv 
"Maximum” din Storojineţ au 
cucerit o medale de aur 
(Oleksii Goţuleak, Storo
jineţ), două de argint (Vik- 
toria Malovaniuk, Storojineţ) 
şi două de bronz (Denis

llko, Storojineţ şi Valentin 
Bucaciuc din lordăneşti). 
Actualmente elevii de la 
Şcoala sportivă „Maximum” 
continuă antrenamentele şi 
se pregătesc pentru turneul 
„Maximum Cup-2017” care 
se va desfăşura în viitorul 
apropiat la Cernăuţi.

FC Bucovina a revenit acasă
în cadrul celei de a 19-a etape a 

Campionatului Ucrainei din Liga I, pe 
18 aprilie FC Bucovina întâlneşte FC 
Ternopil. Partida urma să aibă loc pe 
13 noiembrie 2016, însă a fost 
amânată din cauza condiţiilor meteo
rologice nefavorabile. Echipa cernă- 
uţeană în cadrul antrenamentelor 
din regiunea Trascarpatia a disputat 
zilele trecute un amical cu FC Inguleţ. 
Partida, care s-a desfăşurat pe o 
vreme ploioasă şi pe un gazon

devenit impracticabil, s-a încheiat cu 
scorul de 0:2 în favoarea echipei 
Inguleţ. Ulterior Bucovina este 
învinsă cu scorul de 1:0 într-un alt 
amical disputat cu Metalist 1925 
(Harkiv). Actualmente jucătorii FC 
Bucovina au revenit acasă şi se 
pregătesc intens de viitoarele partide. 
Bucovina, după 19 partide disputate, 
se clasează pe locul 14 în clasamen
tul general pe echipe din Liga I, cu 19 
puncte la activ.

Un şahist cernăuţean a fost inclus 
în topul celor mai buni jucători 

de şah din lume
Pentru prima dată în istoria şahului bucovinean, un 

cernăuţean a fost inclus în topul celor 100 mai buni 
jucători de şah din lume.

Vitali Bernadskii, marele maestru la şah din Cernăuţi în 
vârstă de 23 de ani, s-a clasat pe locul 90 al clasamentului 
mondial la proba de şah rapid. Vă aducem la cunoştinţă că 
„Marele maestru la şah” (prescurtat GM, conform Great 
Maşter, odinioară IGM, conform International Great Maşter) 
este cel mai înalt titlu acordat de Federaţia Internaţională de 
Şah unui şahist.

Spartachiada regională 
la volei

La Cernăuţi s-a desfăşurat spartachiada 
regională la volei între elevele şcolilor din 
regiune. în finala competiţiei s-au clasat 
echipele de la Gimnaziul nr. 5 din Cernăuţi, 
Complexul Instructiv Educativ din Bairachi 
(raionul Herţa), Şcoala din Babyn (raionul 
Chelmenţi), Şcoala nr.1 din Pătrăuţii de Sus 
(raionul Storojineţ). în urma unei lupte 
acerbe, pe primul loc s-au clasat voleibalis
tele de la Gimnaziul nr. 5 din Cernăuţi, care 
vor reprezenta regiunea Cernăuţi în cadrul 
Competiţiilor naţionale.

Celebrul pilot de curse 
din Ucraina, a decedat
Veste tristă în lumea sportului ucrainean. Inima 

lui luri Kocimar, renumitul pilot de curse şi dublu 
campion al Ucrainei, a încetat să bată. Originar din 
oraşul Odesa, luri Kocimar de 44 de ani, care la 
sfârşitul lunii august 2015 a fost grav rănit în urma 
unui accident rutier, aşa şi nu s-a putut recupera pe 
deplin. Pe parcursul carierei sale, Kocimar a devenit 
câştigătorul mai multor Campionate Naţionale şi 
Internaţionale de Raliuri..

Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN
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•  Teme de meditaţie pentru femei

PREŢUL DARULUI DIlfIN
*

De fiecare dată 
când această 

femeie întâlneşte vreo 
prietenă sau o fostă 
colegă de studii aduce 
neapărat vorba de 
greşeala la care sunt 
împinse mai multe 
femei atunci când 
ajung la disperare, l-a 
fost dat şi ei să treacă 
printr-o situaţie ase
mănătoare. Este 
mândră astăzi că nu a 
cedat şi că a învins 
încercările destinului. 
Maricica este 
convinsă că dacă va 
împărtăşi cu fiecare 
ceea prin ce i-a fost 
dat să treacă, în lumea 
asta vor fi cu mult mai 
puţine mame, care 
recurg, poate, la cel 
mai mare păcat din 
viaţa lor.

S-a căsătorit, mai bine zis 
au căsătorit-o părinţii, mult 
prea devreme. Nu avea nici 
16 ani împliniţi când cei care i- 
au dat viaţă au pus la cale 
nunta fiicei cu Radu, un flăcău 
cam rămas de tren, vorba 
femeilor de la ţară. Acesta se 
apropia de 30 de ani şi toate 
fetele, cărora le cerea mâna, 
inventau motive care mai de 
care mai convingătoare pen
tru a-i spune ”nu”. Radu se 
avea bine cu badea Viorel, cu 
care lucrau împreună la briga
da de tractoare din colhoz. Azi 
la un pahar, mâne la un pahar 
şi, de la o vreme, Radu o 
îndesise cu vizitele pe la cole
gul său. Nu a putut flăcăul să 
n-o observe pe Maricica, 
zveltă şi frumoasă de nu-ţi 
puteai lua ochii de la ea. Deşi 
fata a observat imediat că 
Radu o fură cu privirea, 
flăcăul a dezgustat-o din start. 
Şi atunci când tata i-a spus 
într-o seară că ar fi bine să-l 
aibă alături pentru o viaţă, 
fiica i-a reproşat răspicat, 
poate pentru prima dată:

-  Vreai să ţi-l iei mai 
aproape pentru a avea com
panie la băut?

Tatăl nu a scos nici un 
cuvânt, deşi l-au durut vorbele 
unicei sale odrasle la care 
ţinea ca la ochii din cap. A mai 
făcut câteva încercări, care, 
de asemenea, au fost 
zadarnice. Şi atunci a cerut 
ajutorul soţiei. Unde i-a fost 
mintea femeii atunci, Maricica 
nu poate înţelege nici până 
azi, dar din acel moment s-a 
pus pe capul fiicei că "iată, 
Radu este acel care te va face 
fericită şi alături de care nu vei 
avea nici o grijă”. înţelegea 
Maricica cu mintea-i de copil 
că nu este aşa, dar nu a avut 
ce face. Până la urmă, 
insistenţele părinţilor au învins 
şi pe timpul când merele îşi 
înroşeau faţa cei doi au jucat 
o nuntă de zile mari. Maricica 
i-a oferit mâna cu o condiţie:

-  Nu vreau să te văd, 
Radule, prieten cu paharul. 
Nu te va duce la bine.

Flăcăul i-a promis că nu-l 
va lua în gură decât la vreo

l
V

nuntă sau alte petreceri unde 
erau invitaţi tinerii. Dar, vorba 
ceea: lupul îşi schimbă părul, 
iar năravul ba. Şi când tânăra 
soţie era plecată de acasă 
mai dădea peste cap câte un 
păhăruţ cu tata-socru. Din 
cauza paharului cei doi se 
certau adeseori. Câte odată 
aceste scandaluri îl făceau pe 
Radu să doarmă pe la părinţii 
săi sau în cabina tractorului, la 
brigadă.

La vreo zece luni după 
nuntă Maricica născuse un 
băieţel de o rară frumuseţe. 
Rudele spuneau că-i seamă
nă leit mamei, ceea ce-l întris
ta un pic pe proaspătul tătic. 
Mai apoi şi-a zis că barza le 
va mai aduce copii, care vor 
semăna şi cu el. Dar, bucuria 
celor doi a fost umbrită de 
afirmaţiile medicilor, care le 
spuneau că Ionel, fecioraşul 
lor, suferă de unele defecţiuni 
în dezvoltarea fizică. Radu şi- 
a găsit imediat alinarea -  seri
le se pierdea cu prietenii pe la 
băute, venea acasă târziu de 
tot, iar a doua zi dimineaţă 
toate începeau din nou. Când 
copilul a crescut un pic mai 
mare, oamenii în halate albe I- 
au diagnosticat cu schizofre
nie. Şi tatăl său, ca un bărbat 
ce era, în loc să-şi aline soţia, 
care suferea enorm de mult, a 
continuat cu ale lui. După vreo 
cinci ani de căsnicie Maricica 
decide să divorţeze de Radu, 
care şi aşa se îndepărtase de 
ea definitiv. Oricum, nu l-am 
iubit niciodată şi mi-a fost 
impus de părinţi, îşi zicea 
tânăra femeie.

Nu la mult timp după pro
nunţarea divorţului, Maricica 
întâlni la spital (lucra în calita
te de asistentă medicală) un 
bărbat înalt cu care s-au 
împrietenit şi au hotărât să 
trăiască împreună. Costel, 
aşa îi spunea lumea, era din 
satul vecin. Lucra şofer de 
cursă lungă şi câştiga destul 
de binişor. Costel era cu doi 
ani mai tânăr decât Maricica. 
Acest lucru nu l-a împiedicat 
să-i dăruiască toată dragostea 
şi atenţia pentru ca femeia să 
se simtă o adevărată regină.

Nu au mai jucat nunta, ci s-au 
cununat doar la biserică şi şi- 
au înregistrat căsătoria la ofi
ciul de stare civilă. Costel l-a 
îndrăgit mult şi pe Ionel, care 
semăna, după cum spuneam, 
leit cu mamă-sa. Bărbatul îi 
vedea îngrijorarea soţiei în 
legătură cu starea copilului şi 
încerca s-o calmeze de fieca
re dată:

-  Scumpo, am vorbit cu un 
fost coleg de şcoală şi mi-a zis 
că aceasta poate trece cu 
vârsta.

Viaţa începu să curgă cu 
totul în altă direcţie, parcă, fie
care zi era pentru cei doi o 
sărbătoare, iar traiul le părea 
uns cu miere. Maricica îşi 
dorea mult un copil comun cu 
Costel, care să le cimenteze 
şi mai mult dragostea. Cât 
timp soţul era plecat în cursă, 
îşi petrecea timpul liber în 
rugăciuni către Domnul să-i 
trimită acea minune divină. în 
acelaşi timp plângea cu 
lacrimi când îşi închipuia că şi 
acest copil poate să sufere de 
vreo maladie ca şi frăţiorul lui 
mai mare. Mama o liniştea, 
încurajând-o să spere la bine 
şi că boala lui Ionel putea fi 
cauzată de consumarea exce
sivă a alcoolului de către 
Radu. De aceeaşi părere erau 
şi medicii. Costel îşi dorea şi 
el mult de tot o fiică. într-o 
noapte, după multe rugăciuni 
cu lacrimi, Maricica a avut un 
vis ciudat, în care i s-a arătat 
Domnul lisus Hristos. l-a spus 
să nu plângă că până la 
sfârşitul anului în pântecele ei 
se va înfiripa o nouă viaţă. 
Femeia s-a trezit din somn 
copleşită de emoţii de bucurie 
că Domnul i-a auzit rugăciuni
le. Costel a venit acasă pe la 
sfârşitul lui decembrie. Şi să 
spună cineva că nu există 
minuni divine şi că Domnul nu 
ascultă rugăciunile. După săr
bătorile de iarnă Maricica a 
făcut un control. Medicul-gine- 
colog i-a confirmat trei săptă
mâni de sarcină. Bucuria celor 
doi nu avea margini. însă, 
după plecarea lui Costel peste 
hotare Maricica era chinuită 
de visuri de coşmar noapte de

noapte. Un glas îi spunea 
mereu să nu păstreze sarcina 
că va repeta durerea cauzată 
de starea sănătăţii lui Ionel. 
Acea voce lăuntrică o 
urmărea peste tot şi în timpul 
zilei. Chinuită şi istovită, şi-a 
sunat soţul întrebându-l ce să 
facă.

-  Ai înnebunit, puiule? 
Starea ta poate fi înţeleasă. Te 
rog să te linişteşti şi să nu faci 
nici o prostie. O să luăm 
decizia împreună.

Le-a cerut şi sfatul colegi
lor, care au confirmat cele 
spuse de Costel. Femeia a 
căzut din nou în genunchi, 
înălţând rugăciuni fierbinţi 
către Sfântul. Au urmat câteva 
luni de chinuri şi frământări în 
lacrimi. Era într-adevăr un dar 
divin pentru ea acest copil şi 
nu vroia să-l piardă. Conştiinţa 
era tot mai crudă şi-i spunea 
contrariul. Şi aşa, în lacrimi şi 
frământări, Maricica avu un alt 
vis cu Domnul din Ceruri, 
care-i spunea să lase copilul 
să trăiască.

Pe la sfârşit de august a 
venit pe lume şi Mihaela. 
Bucuria părinţilor şi a 
frăţiorului nu avea margini. Şi 
să vezi minune! Ionel nu mai 
are de atunci halucinaţiile de 
dinainte, noaptea doarme mai 
bine, iar atacurile de schizo
frenie sunt mult mai rare.

Maricica le povesteşte la 
toate femeile prin ce i-a fost 
dat să treacă. Când Mihaela a 
împlinit trei anişori părinţii au 
decis să înfieze o fetiţă, care a 
fost abandonată la mater
nitate. îşi trăiesc viaţa în cinci 
şi se bucură zi de zi de ade
vărata fericire pe acest pă
mânt. Maricica nu încetează 
să-i mulţumească Bunului 
Tată Ceresc pentru darul divin 
oferit şi pentru că a ajutat-o să 
treacă peste acea situaţie 
când a putut să ucidă un suflet 
nevinovat. Saltă în sus de 
bucurie când copilaşii îi apar 
în faţă în fiecare zi ca un răsă
rit de soare cu un zâmbet de 
nedescris şi cu cuvintele: 
"Bună dimineaţa, mămico!”.

Dumitru VERBIŢCHI
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BERBECUL. Te lupţi cu timpul, eşti într- 

i o agitaţie permanentă, ai multe proiecte de 
î pus în practică. Câştigul nu vine peste 
'noapte, trebuie să te concentrezi pe o 

'direcţie. Se pare că relaţia cu familia capătă o 
conotaţie aparte în această săptămână. Colaborarea 
cu persoanele aflate în străinătate îţi poate aduce un 
profit financiar sau şansa de a semna un contract 
avantajos.

TAURUL. Se pare că îţi este destul de 
greu să găseşti un echilibru între relaţia de 
cuplu şi obligaţiile de la locul de muncă. Eşti 

creativ, atras de frumos, investind timp şi 
energie într-un proiect important. Eşti totuşi 

nehotărât dacă merită sau nu să mergi mai departe pe 
acest drum. Eşti dornic să te implici într-o relaţie de 
dragoste, dar ceva intervine în mod surprinzător.

GEMENII. Se pare că eşti dezorientat, 
atunci când este vorba de a lua decizii refe- 

' ritoare la locul de muncă. Gândeşte-te că o 
posibilă pierdere ar putea fi în avantajul tău. 

Efortul mental şi emoţional depus la locul de 
muncă, îţi poate crea probleme serioase de sănătate. 
La sfârşitul acestei perioade e posibil să plăteşti o 
amendă sau poţi primi sancţiuni. Acordă atenţie la 
modul în care comunici cu familia.

RACUL. Este timpul să acţionezi fără să 
mai aştepţi tot felul de confirmări din partea 

i celorlalţi. Investeşti o mare parte din energia 
'ta  în munca depusă pentru îndeplinirea 

’ sarcinilor de serviciu. Eşti prietenos, deschis în 
relaţia cu colegii de muncă, adaptându-te uşor la 
cerinţele venite din partea superiorilor. în carieră se 
produc transformări care sunt în favoarea ta şi chiar nu 
te poţi plânge de veniturile obţinute. La sfârşitul 
săptămânii se recomandă atenţie la relaţia cu prietenii.

LEUL. îţi asumi prea multe răspunderi la 
.«/Ss» locul c'e muncă- Eşti recunoscut ca fiind 

j foarte muncitor, realizând sarcinile de 
serviciu cu simţ de răspundere, însă acest 

lucru nu trebuie să ducă la neglijarea relaţiei 
de cuplu. Spre sfârşitul săptămânii o relaţie ţinută în 
secret se poate transforma într-o problemă care te 
poate destabiliza. Concentrează-te pe problemele 
care ţin de casă, de familie!

FECIOARA. Reuşeşti să fii de un real 
suport emoţional pentru prieteni. Ştii să rea- 

J duci starea de armonie, de echilibru, faci 
'faţă cu brio problemelor cu care te confrunţi. 

Ai acum şansa de a călători, de a întâlni 
oameni noi, care vor juca un rol important în destinul 
tău. La sfârşitul acestei săptămâni te poţi confrunta cu 
probleme în cadrul relaţiei de cuplu. Fii mai realist în 
privinţa relaţiilor de parteneriat.

BALANŢA. Este necesar să te detaşezi 
^  de probleme, apelând la curaj şi la 

înţelepciune. Deşi beneficiezi de toate 
resursele necesare, ai totuşi tendinţa de a 

' " " " 'a  a înapoi. Trebuie să-ţi iei „inima în dinţi” şi să 
te concentrezi pe depăşirea propriilor bariere. 
Călătoreşti, eşti dornic să înveţi, să te instruieşti, să 
acumulezi informaţii importante pentru evoluţia ta în 
plan profesional. Profită de oportunităţile care se 
ivesc.

SCORPIONUL. Eşti îndrăgit de prieteni, 
dând dovadă de modestie şi de umor. Ştii 

I cum să te adaptezi la situaţii noi, îţi valorifici 
la maxim abilităţile, bucurându-te acum de 

câştiguri financiare. Atenţie la modul în care 
investeşti banii. La sfârşitul săptămânii eşti predispus 
la stres, suprasolicitare la locul de muncă. 
Concentrează-te pe proiectele tale.

SĂGETĂTORUL. Dacă aşteptai bani, 
iată că ai parte de ei, îndeosebi în prima 
parte a acestei săptămâni. Este timpul să 

V  _ J  elimini din preajma ta oamenii care îţi 
blochează evoluţia. O relaţie de dragoste 

ţinută în secret se pare că îţi creează destule 
probleme. Devii conştient de faptul că trebuie să te 
eliberezi dintr-o situaţie confuză. Fii atent la modul în 
care comunici cu colegii de serviciu.

CAPRICORNUL. Dacă ţi-ai planificat să 
obţii o susţinere în plan financiar, chiar o vei 

! primi. Te poţi confrunta cu tot felul de obsta- 
' cole, persoane care vor să te compromită, 

' cu orice preţ. La sfârşitul acestei săptămâni 
relaţia cu persoana iubită este destul de încordată. 
Trecutul vine în mod nemilos peste tine, 
conştientizând că, oricât ai vrea, chiar nu reuşeşti să 
te eliberezi de o suferinţă.

VĂRSĂTORUL. Capacităţile tale crea
tive izvorăsc din emoţii, din evenimentele 

, «r»  j cu care te confrunţi în această perioadă. E 
y f  timpul să te gândeşti că nu are rost să pui la 

suflet fiecare mărunţiş. Bucură-te de oportu
nitatea care vine de la locul de muncă. Se poate vorbi 
aici de un câştig financiar sau de promovarea pe un 
post mai bine plătit. Atenţie! Eşti predispus la 
cheltuieli. La sfârşitul acestei săptămâni aşteaptă-te la 
confruntări cu partenerul de viaţă.

PEŞTII. Familia joacă un rol important 
pentru tine. Debordezi de energie crea- 

I toare, eşti harnic, ambiţios, capabil să obţii 
ceea ce îţi doreşti. Eşti hotărât, curajos 

pentru a-ţi îndeplini obiectivele propuse, în plan 
financiar. Banii îi câştigi, în această perioadă, prin efort 
personal, punând preţ pe colaborare. Spre sfârşitul 
acestei săptămâni se recomandă să nu destăinui pro
iectele, ideile, dar urmează-ti visul.
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ALIMENTAŢIA INCORECTA 
AFECTEAZĂ SISTEMUL IMUNITAR 

AL COPIILOR
nare a sistemului imunitar. 
Este vorba mai ales despre 

vitaminele A, C, D, 
E, despre sele- 

iu, zinc şi 
fier. lată o 

cu ali- 
e n t e I e 

care conţin 
sau mai 

mulţi dintre 
t i

Alergiile, otitele, tuşea, 
eczema, astmul sunt 
bolile de care suferă cei 
mai mulţi copii. Toate 
aceste probleme au 
legătură cu funcţionarea 

defectuoa- 
a siste

imunitar. Din fericire, datorită unei alimen
taţii sănătoase şi a anumitor suplimente 
alimentare, putem preveni şi în anumite 
cazuri vindeca aceste dureri care le fac 
viaţa grea atât copiilor, cât şi părinţilor.

înainte de a vorbi despre 
alimentele care trebuie puse 
în farfuria micuţilor noştri, să 
vorbim despre importanţa 
alăptării ca suport pentru sis
temul imunitar al copiilor. în 
afară de furnizarea tuturor 
nutrienţilor esenţiali pentru 
creşterea copiilor, el furni
zează molecule care joacă 
un rol major împotriva micro
bilor. Este demonstrat ştiinţi
fic faptul că doar copiii alăp
taţi suferă mai puţin de 
răceli, otite, de gastro-enteri- 
te şi de infecţii urinare. 
Alăptarea este asociată de 
asemenea cu o reducere 
importantă a riscului de 
infecţii grave precum menin

gitele, infecţiile respiratorii 
grave (pneumonii).

în ceea ce priveşte ali
mentele, se pare că în gene
ral consumul de lactate fer
mentate precum iaurtul şi 
chefirul contribuie la proteja
rea împotriva astmului şi 
eczemei. într-adevăr bacte
riile bune pe care acestea le 
conţin (probiotice) ajută la 
echilibrul florei intestinale şi 
contribuie la îmbunătăţirea 
sistemului imunitar. Daţi-le 
copiilor în fiecare zi o porţie 
mică de iaurt natural cu puţin 
sirop de arţar şi fructe proas
pete.

Multe vitamine şi minera
le contribuie la buna funcţio-

nutrienţi:
Mango, broccoli, porto

cala, cartofii dulci, uleiul 
de rapiţă biologică, untul 
de migdale, nucile, lintele 
verde şi laptele de capră. în 
general, o alimentaţie variată 
şi echilibrată contribuie la 
furnizarea tuturor acestor 
nutrienţi. Fructele şi legume
le sunt cel mai mare rezervor 
de molecule benefice pentru 
sistemul imunitar. Pentru a 
obţine cea mai mare varieta
te din aceste molecule bene
fice trebuie să le oferim copii
lor următoarele fructe şi 
legume pe zi de culori diferi
te: unul roşu, unul portocaliu, 
unul verde, unul galben şi 
unul alb.

Pentru un sistem imunitar 
optim, este important să 
creăm foarte devreme în or
ganismul copiilor un raport 
bun între acizii graşi Omega 
3 şi acizii graşi Omega 6.

Şase remedii 
pentru tuşea seacă
Ridichea neagră este un medicament natural care tra

tează tuşea, dar are şi proprietăţi imunostimulatoare. 
Dacă tuşea seacă persistă mai mult de 4 săptămâni şi este 
însoţită de mucozităţi verzui cu urme de sânge, trebuie să 
consultaţi de urgenţă medicul. în cazul în care este vorba 
doar de o simplă răceală se pot folosi remedii naturiste.

w* Sirop de ridiche neagră.
Ridichea neagră este un medicament 
natural care tratează tuşea, dar are şi 
proprietăţi imunostimulatoare. Stoar- 
ceţi 2 ridichi negre medii şi ameste
caţi sucul obţinut cu 1-2 linguriţe cu 
miere de tei. Se administrează câte 1 
lingură la 1-2 ore.

im*- Ceai de ceapă. Puneţi pe foc 
o cratiţă în care turnaţi o cană cu apă 
şi adăugaţi o ceapă medie în coajă. 
Se lasă să fiarbă 10-15 minute, se 
strecoară infuzia şi se bea, cu 
înghiţituri mici, de 3 ori pe zi.

ni*  Ceai de nuci. Se pun la fiert 3 
căni cu apă. Când dă în clocot, se 
adaugă 5 nuci întregi spălate şi cră
pate în prealabil. Se lasă să fiarbă 10 
minute. Ceaiul obţinut se bea călduţ, 
neîndulcit.

ii*  Ceai de plante. Este nevoie

de frunze de coacăze negre, pătlagi
nă şi podbal, în proporţii egale. Se 
pun într-o cratiţă şi se acoperă cu apă 
clocotită. Se lasă la infuzat 20-30 de 
minute cu capac. Ceaiul se bea după 
3-4 ore de la preparare, de 3 ori pe zi.

ii*  Lapte cu miere. Se fierb 500 
ml de lapte, se lasă să se răcească 
câteva minute, apoi se amestecă cu 
1 lingură de smântână, 1 linguriţă de 
miere şi un gălbenuş. Se bea câte 
80-100 ml de 5-6 ori pe zi.

ii*  Aloe cu miere. Pentru prepa
rarea acestui remediu e nevoie de 3 
frunze de aloe care se pun la frigider 
pentru 3 zile. Ulterior, frunzele se 
mărunţesc, se amestecă cu miere şi 
vin roşu în proporţii egale. Se admi
nistrează câte o lingură de 3 ori pe zi. 
Pentru rezultate mai bune, planta de 
aloe trebuie să aibă cel puţin 3 ani.

ULEIUL DE AVOCADO ARE UN PUTERNIC EFECT ANTIRID
Uleiul de avocado are câteva 

proprietăţi uimitoare descoperite 
recent. Avocado este binecunos
cut pentru proprietăţile sale. 
Acestea se datorează conţinutului 
bogat de vitamine, precum com
plexul de vitamina B, A, C, E, D, 
K şi de minerale, cum ar f i  calciu, 
fier, magneziu, mangan, fosfor, 
potasiu, sodiu şi zinc. La fel şi 
uleiul de avocado are numeroase 
beneficii pentru sănătate.

Uleiul de avocado fereşte de cance
rul de colon şi la sân. Acidul alpha-lino- 
leic din uleiul de avocado inhibă dezvolta
rea celulelor canceroase care pot provoca 
apariţia tumorilor maligne la colon sau la 
sân. In combinaţie cu vitamina E, uleiul de 
avocado fereşte de cancerul de piele şi de 
cel pulmonar.

Uleiul de avocado grăbeşte vinde
carea rănilor apărute la nivelul pielii.
Vitaminele A, D şi E joacă un rol important 
în regenerarea celulară şi au, în acelaşi 
timp, funcţia de agenţi antibacterieni şi 
antiinflamatori.

Uleiul de avocado contribuie la vinde
carea rapidă a rănilor apărute la nivelul 
pielii, scăzând riscul formarii cicatricilor 
inestetice. De asemenea, poate ajuta să 
scapi de dermatite şi de acnee. Nici ridu-

f

rile nu-ţi vor mai da bătăi de cap, dacă 
apelezi la acest tratament naturist, pentru 
că vitaminele Aşi D asigură creşterea pro
ducţiei de colagen.

Uleiul de avocado scade nivelul 
colesterolului rău din sânge. în primul 
rând, uleiul de avocado contribuie la buna 
funcţionare a sistemului cardiovascular. 
Motivul îl reprezintă faptul că este bogat în 
acid oleic monosaturat, acesta împiedi
când ca trigliceridele şi colesterolul să

ajungă în sânge.
Studiile realizate au demonstrat faptul 

că la persoanele care consumă avocado, 
ceea ce este cunoscut sub denumirea de 
colesterol rău ajunge să aibă un nivel scă
zut într-un timp record, în vreme ce coles
terolul bun revine la valoarea normală.

Uleiul de avocado protejează vasele 
de sânge. Acest ulei conţine cantităţi 
însemnate de acizi benefici Omega 3, 
Omega 6, dar şi de vitamina E. Toate

acestea contribuie la protecţia vaselor 
sanguine, având efecte antioxidante. 
Dacă vei consuma regulat ulei de avoca
do, riscul instalării trombozei sau al apari
ţiei unei afecţiuni coronariene va scădea 
semnificativ.

Uleiul de avocado are un puternic 
efect antirid. Uleiul de avocado presat la 
rece stimulează producţia de colagen şi 
este de patru ori mai bogat în vitamina E 
decât uleiul de măsline. Poate fi folosit cu 
mult succes pentru multe tratamente pen
tru corp, faţă şi păr.

Uleiul de avocado se obţine prin pre
sarea la rece a pulpei deshidratate de 
avocado. Avocado conţine un bogat coc- 
ktail de vitamine: A, B, D, E, K, fier, zinc, 
magneziu, lecitină şi clorofilă. Are proprie
tăţi hidratante, emoliente, antirid, cicatri- 
zante, antibacteriene.

Uleiul de avocado hidratează orice tip 
de ten şi previne îmbătrânirea pielii, face 
minuni pentru ridurile din regiunea ochilor, 
atenuează celulita.

Uleiul de avocado hidratează părul, 
previne căderea lui, te scapă de 
mătreaţă şi stimulează creşterea. De
asemenea, este foarte indicat pentru 
părul vopsit, deoarece previne uscarea 
lui. Combinat cu untul de cacao rezultă o 
mască hidratantă excelentă. Uleiul de 
avocado e bine să fie adăugat în salate 
sau folosit ca ingredient pentru preparate
le cosmetice. (Leacuri şi terapii)

Rubrică susţinută de Valeria STEFUREAC
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C O M O A R A  DE ARTE
Pe parcursul celor şase decenii 

din incinta şcolii au plecat pe dru
mul vieţii 1.208 absolvenţi, dintre 
care a treia parte şi-au legat viaţa 
de arta muzicală. Despre realizările 
Şcolii de muzică şi apelurile ei 
actuale, legate de descentralizare, 
am avut o întrevedere cu unul din
tre cei mai experimentaţi angajaţi ai 
instituţiei, care a muncit aici timp 
de 55 de ani. Dintre care 31 de ani a 
fost director-adjunct, iar mai apoi a 
ocupat funcţia de director al Şcolii 
de muzică încă timp de 16 ani. Este 
vorba despre dna Svetlana REPA- 
LO, specialist de categorie supe
rioară, învăţător-metodist, Pedagog 
emerit, profesor al disciplinelor teh
nice şi, totodată, preşedintele sindi
catelor raionale ale angajaţilor din 
domeniul culturii.

-  La timpul său Şcoala de muzică din 
Storojineţ avea sucursalele sale în localită
ţile Crasna, Banila, Jadova Veche, 
Costeşti, Ropcea şi Cuciurul Mare, printre 
care unele au devenit şcoli independente, 
în prezent în legătură cu asocierea în 
comunitate teritorială, în raion au apărut 
unele neînţelegeri şi probleme de finanţare 
a unităţii, iar Şcoala de muzică are o singu
ră sucursală -  cea din Banila. Totodată, 
acest lucru nu a influenţat negativ asupra 
realizărilor instituţiei noastre. Numai anul 
trecut 25 de elevi de la Şcoala de muzică 
din Storojineţ au participat la concursurile 
regionale de unde s-au întors cu rezultate 
frumoase, devenind învingători şi premianţi.

-  Cine sunt cei, care dezvoltă capaci
tăţile creative ale tinerilor muzicanţi?

-  La şcoala noastră funcţionează patru 
secţii -  de pian şi coarde, de instrumente 
populare, instrumente de suflat şi secţia de 
teorie şi corală. Ele sunt conduse de profe
sionişti cu autoritate. în colectiv lucrează 
profesori de categorie superioară, învăţă- 
tori-metodişti, profesori superiori, pedagogi

eminenţi. Majoritatea lor sunt absolvenţii de 
ieri ai Şcolii noastre de muzică, conduşi, din 
anul 2016, de către directorul T. lonuţ.

în cadrul şcolii în permanenţă activează 
corurile de copii din clasele mici şi supe
rioare, corul de băieţi, orchestra de fanfară, 
ansamblurile vocal şi folcloric, ansamblul 
de violonişti şi bandurişti şi alte ansambluri 
de forme mai mici. Toate colectivele sub 
conducerea profesorilor experimentaţi par
ticipă activ în cadrul acţiunilor din raion şi 
regiune.

-  Ce menţiuni deţine şcoala în pal
maresul ei?

-  Şcoala noastră este certificată pe 10 
ani. în anul 2012, în cadrul Concursului 
raional anual „Mândria Zonei submontane” 
am obţinut Diploma de învingător în nomi
nalizarea „Cea mai bună şcoală de educa
ţie estetică”. Iar pentru meritele importante 
în educarea discipolilor Fondul prezidenţial 
de caritate al lui Leonid Kucima „Ucraina” a 
dăruit unităţii noastre un cadou de preţ -  
pianul „Essex”.

-  Cu care din discipolii săi se mân

dreşte şcoala cel mai mult?
-  în primul rând, artistul poporului, cân

tăreţul Marian Gadenko, care are în arse
nalul său peste 800 de cântece. El este fon
datorul Festivalului internaţional de cântece 
„Dolea”, Festivalului naţional de romanţe 
ucrainene pe tema „întâlniri de toamnă”, 
Proiectului internaţional de muzică „Pre
miera cântecului”, festivalurilor inter
naţionale pentru copii „Izvorul cântecului”, 
„Ploaia de stele”, Concursului naţional de 
cântece despre mamă „Scumpa mea 
mamă”. El a fost distins cu ordinul „Pentru 
merite” de gradul III. Şcoala poate fi mân
dră şi cu Artistul emerit al Ucrainei, 
Vladimir Golubnicii, care este artistul cape
lei de bandurişti „Gr. Maiboroda” (or. Kiev) 
şi care a fost în turnee în Franţa, Spania, 
Polonia, Ungaria, Rusia, Bulgaria şi în alte 
ţări din lume. A fost distins cu titlul de Artist 
emerit al Ucrainei şi Anatolie Vaipan, mem
bru al Uniunii compozitorilor Ucrainei. Din 
anul 2008 el este dirijor şi director muzical 
al Teatrului academic de muzică şi dans 
„Zoreanî” (or. Kirovograd), care evoluează

în Ucraina, Polonia, Cehia, Slovenia, 
Germania şi în Coreea de Nord.

Printre discipolii talentaţi se numără şi 
lurie Frătăucean, lucrător emerit al artelor 
din Republica Moldova. El este profesor la 
Conservatorul din Chişinău şi solist al 
Orchestrei simfonice a radioului şi televiziu
nii din or. Chişinău, care a evoluat în 
Germania, Franţa, Italia, Coreea de Nord şi 
Elveţia.

Alexei Gherici a absolvit Academia de 
muzică „P. Ceaikovski” din Kiev şi este 
învingător al unor Concursuri naţionale şi 
internaţionale din Franţa, Malta, Polonia, 
Turcia şi alte ţări. El a mai câştigat locuri 
premiante în competiţiile artistice cu cei mai 
buni interpreţi din Japonia, Rusia, SUA, 
Anglia, Polonia, Malta şi Elveţia. De succe
se frumoase se bucură şi Alexandru 
Golubnicii, care a absolvit Conservatorul 
„N. Lysenko” (ţambal) din Lviv. El a evoluat 
în cadrul Ansamblului de muzică populară 
„Barvinok”, mai apoi în „Vâsokii zamok” 
(Lviv) şi a fost în turnee în Germania, 
Belgia, Slovenia, Spania, Polonia, Canada 
şi America. Conservatorul din Lviv l-a 
absolvit încă un discipol al şcolii noastre - 
lurie Litun. în prezent el este conducătorul 
Teatrului naţional de operetă din Kiev, iar la 
timpul său a colaborat cu Ansamblul de 
muzică de cameră „Kiivschi solisty”, 
Orchestra kieveană „Sofia”, Orchestra sim
fonică a Filarmonicii din Dnepropetrovsk şi 
Orchestra naţională de muzică simfonică 
din Ucraina. Absolvenţi ai Conservatorului 
„P. Ceaikovski” din Kiev sunt şi participanţii 
şi învingătorii concursurilor naţionale şi 
internaţionale -  Eduard Scripa, care acti
vează în cadrul Ansamblului naţional de 
solişti „Kievska camerata” şi artista 
Orchestrei naţionale academice de instru
mente populare din Ucraina „V. Guţal”, 
Nadia Mironiuk.

în Cehia şi Lituania s-a proslăvit încă un 
discipol al şcolii noastre -  Vasile Bendas. 
în prezent el învaţă la Academia naţională 
de muzică din capitală la acordeon.

Aceste succese se datorează muncii 
asidue ale pedagogilor noştri, susţinerii 
morale şi materiale a părinţilor, a rep
rezentanţilor puterii raionale şi orăşeneşti. 
Iar noi, angajaţii Şcolii de muzică din 
Storojineţ şi în viitor vom descoperi talente 
conform cerinţelor actuale.

Olesea DLUJANSCHI 
Or. Storojineţ

Pe valurile lim bii m aterne

Limba este cea mai de valoare comoară a 
unui neam, iar noi, cei cărora ne-a fost 
încredinţată această comoară, suntem datori să-i 
ducem faima peste veacuri.

Acest frumos început de primă
vară, care a adunat în buchetul ei 
cele mau frumoase sărbători, a fost 
deosebit şi pentru elevii Şcolii de 
bază nr. 2 din lordăneşti. Elevii cla
selor superioare au fost implicaţi în 
petrecerea săptămânii limbii româ
ne sub genericul „Hai să dăm mână 
cu mână cei cu inimi de român”.

Elevii claselor a VIIl-IX-a au

avut posibilitatea să fie 
în rol de judecători, 
avocaţi, juraţi, martori, 
prezentând colegilor 
procesul verbal în baza 
romanului „Baltagul”. A 
fost o clipă deosebită şi 
pentru elevi, şi pentru 
profesori -  actorii şcolii 
s-au stăruit să pătrundă

cu profunzime în rolul propus.
„Călători” s-au dovedit a fi în 

una din zile elevii claselor a V-VI-a 
şi elevii claselor a VIIl-IX-a, călăto
rind în altă zi, participând la qvest-ul 
(călătoria) „în Ţara limbii şi literaturii 
române”. Trecând diferite staţiuni, 
aşa ca “Opera”, “Proverbul”, 
“Morfologia”, “Sintaxa”, “Sinonime 
şi antonime”, “Da sau Nu”, 
“Sărbători şi date”, ş.a., au ajuns cu 
victorie la locul destinaţiei cu cei 
mai isteţi -  echipa “Fluturaşii” 
(cl.VI-a) şi “Zeii Olimpului” (cl. VIII).

Prin surprindere au fost luaţi 
elevii clasei a V-a, la lecţia cărora, 
profesoara lor de literatură română 
a sosit în calitate de oaspete, lecţia 
fiind predată de o altă profesoară 
de limbă română. A fost un master- 
class (schimb de experienţă), dar şi 
o surpriză pentru elevi.

Săptămâna s-a încheiat cu un 
concurs creativ, la care au partici
pat elevii claselor a V-IX-a, 
demonstrând creativitate prin pre
zentarea emblemei-simbol a săp
tămânii pentru care au fost apreciaţi 
şi premiaţi.

Săptămâna limbii s-a dovedit a 
fi destul de fructuoasă şi acele clipe 
sper s-şi lase amprenta în sufletul 
participanţilor şi poate cineva, 
peste ani, va spune: “Doamnă 
profesoară, mai ţineţi minte...” .

Deci, să ne păstrăm graiul, căci 
el este acel ceva ce nu ni-l poate 
răpi nimeni. Fie ca dulceaţa limbii 
materne să ne încălzească la orice 
pas sufletul şi să ne lumineze 
inima.

Maria OPAIŢ, 
profesoară de limba şi litera
tura română, Şcoala nr. 2 din 

lordăneşti, raionul Hliboca
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La 15 martie, cu 50 de ani 
în urmă, când natura abia se 

trezea din somnul iernii la o viaţă nouă, 
s-au născut soţii
Alic si Nina 

CARÂUŞU
din satul Mogoşeşti, raionul Herţa.

Ambii nu numai că sunt născuţi în 
aceeaşi zi, dar şi mai târziu şi-au 
destinele. Pe tot parcursul anilor de 
căsnicie în familia lor a domnit stima 
reciprocă şi buna înţelegere, iar acolo 
unde e dragoste, stimă şi înţelegere Dumnezeu trimite cu mila sa şi norocul, şi bunăs
tarea.

în sat toţi îi cunosc pe sărbătoriţi, ca pe nişte gospodari de frunte şi fire evlavioase, 
împreună cresc şi educă doi copii, altoindu-le în inimi cele mai alese calităţi morale, 
seminţele binelui, omeniei şi ale respectului profund faţă de baştină şi oamenii din preaj
mă, seminţele moralei creştine.

Şi astăzi, cu prilejul împlinirii vârstei de aur, domnul Alic şi doamna Nina primesc cele 
mai sincere felicitări din partea copiillor Eugen şi Anastasia, mamei Eugenia, surorilor Mila şi 
Stela împreună cu familiile lor, care le doresc multă sănătate că-i 
scumpă decât toate, un cer senin, ca zâmbetul de pe buze să nu 
le dispară niciodată... Din partea noastră le adresăm urmă
torul mesaj:
De-am putea în astă lume /Ca să cumpărăm pe 
l-am cumpăra mamei şi tatei /Măcar o sută de ani.
Binele să vă-nsoţească, /Răul să vă ocolească,
Să trăiţi ani mulţi, frumoşi, /Cu sănătate,

norocoşi.
De cei dragi să fiţi iubiţi/ Şi de îngeri ocrotiţi.

La mulţi ani!

| La mijlocul primei luni a acestui superb anotimp, care 
întruchipează gingăşia neţărmurită, frumuseţea şi 

splendoarea naturii, s-a născut doamna
Floarea TODERAŞ

din comuna Mahala, raionul Noa Suliţă, bucurându-se 
de încă o primăvară în viaţa dumneaei.

Este plină de viaţă şi bunătate sufletească, cu inima 
mare şi sinceră, cuprinsă de sentimentul compasiunii, 
mereu, în orice clipă, întinde o mână de ajutor celor din 
preajmă. Fiind ospitalieră şi blajină, se înţelege de minune 
cu vecinii, rămânând ferm convinsă, că pe lume nu există 
o podoabă mai mare decât omenia, cuvântul blând şi 
duios. Entuziasmată şi plină de voinţă ea mereu se află 
în mişcare, insuflând dragostea de viaţă şi speranţa în viitor tuturor celor din jur, dar mai 
cu seamă celor doi copilaşi-îngeraşi pe care îi creşte şi-i educă împreună cu soţul Andrei.

Scumpă mamă, nu ştim dacă există asemenea cuvinte prin care să-ţi putem exprima 
recunoştinţa şi dragostea. Ne închinăm în faţa dumitale pentru nopţile nedor
mite, pentru grija care ne-o porţi, pentru rugăciunile tale, îndreptate 
spre cer, pentru poveţe de aur, dragoste fără preget şi pen
tru tot binele cu care suntem înconjuraţi.

Astăzi, noi împreună cu tata îţi sărutăm mâinile obosite şi 
te rugăm să primeşti acest mesaj:

Din univers misterios,/Din bolta cristalină,
Dorim să-ţi dăruim o stea/Frumoasă şi senină.
Stea-nsoţită de noroc,/Ce prin farmecul iubirii,
Să-ţi aducă-n viitor/Mulţi ani şi fericire.

La mulţi ani, scumpa noastră!

Zile senine de bucurii pline, viaţă lungă, sănătate, 
prosperitate, optimism 

si linişte sufletească îi urează domnului
Vasile CĂŢEL

din satul Bucovca, raionul Herţa, care în această pri
măvară frumoasă, plină cu flori gingaşe, îşi adaugă în 
cununa vieţii cel de-al 50-lea ghiocel.

Cu ocazia acestui frumos jubileu este felicitat din suflet 
de către scumpa soţie Viorica, fiul Ionel, fiica Irina 
împreună cu soţul Vasile şi drăgălaşa nepoţică Diana. Se 

^alătură cu sincere felicitări, cu urări de bine şi 
.sănătate scumpii părinţi Nicolae şi 
jjElena, fratele Gheorghe împreună cu familia, sora Silvica 

^împreună cu soţul Vasile. Cu acest prilej deosebit cei dragi îi 
burează:

Bucuria vieţii toată /La poarta anilor îţi bate,
Pomul vieţii îţi rodeşte,/Orice vis se-ndeplineşte.

Să dea Bunul Dumnezeu/ Să rămâi aşa mereu 
Sănătos şi fericit, /De cei dragi mereu iubit.

Cu sufletul deschis şi mare/ Ce mereu e-n căutare,
Viaţă lungă să trăieşti,/ Să nu spui că-mbătrâneşti!

La mulţi ani!

La 17 martie îşi va sărbători ziua de naştere 
doamna

Vera TODEREAN (GLOPINA),
care după absolvirea Universităţii cernăuţene s-a 

încadrat în munca nobilă de pedagog la Complexul 
Instructiv-Educativ din Ostriţa, raionul Herţa, unde 
activează şi până în prezent. Originară din minunatul sat 
Voloca, ea şi-a găsit destinul la Ostriţa. împreună cu 
soţul Radu şi-au ridicat căminul familial, în care dăinuie 
fericirea, iubirea, norocul, bunăstarea, buna înţelegere 
şi respectul reciproc.

Cu prilejul acestui eveniment, pe lângă buchetele de 
flori de primăvară,

dăruite de soţ, de
cei doi feciori -  Dumitru şi llie, de nora Silvia, 
doamna Vera primeşte cele mai sincere 
felicitări de la foştii colegi de facultate. Ei îi 
urează sănătate, o viaţă frumoasă ca o 
primăvară şi numai bucurii de la cei dragi şi 
scumpi.

La mulţi ani si toti buni!

IN ATENŢIA CITITORILOR!
— — Dacă doriţi ca felicitările şi publicitatea

dumneavoastră 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

Ziua Mondială a Poeziei 
marcată 

la 21 
martie
în fiecare 

an, la 21 
martie, este 
marcată Ziua 
Mondială a 
Poeziei, fiind 
declarată ast
fel de
UNESCO în 
1999. Scopul 
acestei
sărbători culturale este acela de a promova şi a 
susţine citirea, scrierea, publicarea şi predarea 
poeziei la nivelul întregii lumi. Pe lângă încântarea 
de a descoperi lumea şi emoţiile prin intermediul 
metaforelor şi a tuturor figurilor de stil utilizate din 
plin de această formă de artă, poezia are asupra 
noastră numeroase efecte mai puţin cunoscute. S- 
a demonstrat ştiinţific faptul că citirea poeziilor ne 
bucură la fel de mult ca şi muzica.
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IN  M E M O R IA M
în aceste zile se împlinesc zece ani de când 

a trecut în lumea fără durere Dumitru 
POSTEUCĂ din satul Stăneşti, raionul Hliboca. 
A plecat în plină primăvară, fiind secerat de o 
boală nemiloasă, care l-a smuls dintre cei dragi 
pe bunul nostru soţ, tată, socru şi bunic. A 
zecea primăvară a sosit fără tine, dragul nostru. 
Te plângem şi azi, scumpul nostru, iar durerea 
noastră pentru mult prematura ta trecere în altă 
lume nu mai trece.

Sunt zece ani de amintiri,
De jale şi tristeţe în priviri,
Poate te-ntorci, tăticule, acasă 
Să stăm, să sfătuim la masă.
Privim ades fotografii 
Şi-n suflet tu parcă revii, 
în gând încercăm a te cuprinde 
Şi dorul iarăşi se aprinde... 
într-un moment dispare tot,
Vreau să te-ntorc, dar nu mai pot,
Rămâi doar vis şi amintire 
Şi din portret a ta privire.
Soţia, fiicele, nepoţii,
Surorile, prietenii, cu toţii 
Te pomenim cu dor nespus,
Căci prea degrabă tu te-ai dus.

Lumânarea memoriei au aprins-o: 
soţia Maria, fiicele Auruţa, Larisa şi 

Elena, ginerii Valeriu, Valentin şi Mihai, 
nepoţelele Diana, Maricica, lana, Valentina, 

nepoţelul Vasilică

Omul e dat pe Pământ să zidească o casă, să 
sădească un pom, să dea viaţă unui copil, lăsând 
o urmă frumoasă după trecerea sa în lumea 
umbrelor, pentru că viaţa continuă prin faptele lui, 
prin copiii şi prin memoria pe care o poartă în 
suflet cei care i-au fost dragi şi cei care cu recu
noştinţă îi pronunţă numele.

Te-ai grăbit şi le-ai reuşit pe toate, însă prea 
puţin te-ai bucurat de toate şi prea puţin ai fost cu 
noi... O astfel de persoană a fost Ion IAŢENIUC 
din Bucovca Herţei, om cu suflet bun şi nume mare, cumsecade şi 
blând cu fiecare. Inima blândă şi bună a încetat să mai bată, acum 
2 ani în urmă, la 15 martie.

Ai plecat şi ne-ai lăsat cu durere în suflet, cu lacrimi pe faţă şi 
cu amintiri frumoase. Nicicând nu vei mai deschide poarta şi nu 
vei păşi pragul casei pe care ai construit-o, pentru că te-ai retras la 
Cer, în împărăţia cea veşnică, în lumea celor drepţi şi buni... Unde 
nu este durere şi suferinţă, acolo sufletul tău şi-a găsit linişte şi 
mângâiere.

Nu te vom uita nicicând, mereu vei fi purtat în rugăciuni, în gân
durile şi inimile noastre. Lipsa ta o simţim mereu, când a fost greu 
sau uşor. Ţie îţi ceream ajutor, cu tine ne sfătuiam şi pe toate le 
făceam.

Ridicăm ochii sus, la cer, /  Şi ne gândim la tine,
Rugăm pe Bunul Dumnezeu /Să-ţi fie acolo bine.
în grădina Lui te ocrotească, /  în linişte adâncă, împărătească.

Fie-ţi ţărâna uşoară şi amintirea veşnică!

Profund îndureraţi de această pierdere grea: 
soţia, copiii, nepoţii
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Modelul 
cu origini 
româneşti,
lisa Pataky,
stârneşte
invidie

Elsa Pataky, 
modelul 

spaniol cu 
origini
româneşti, se 
menţine într-ow

formă care ar 
putea să le 
facă invidioase 
pe multe 
tinere.

Soţia actorului Chris Hem- 
sworth, în vârstă de 40 de ani, 
a pozat sexy, în ţinute lejere 
pentru un brand de 
încălţăminte, însă nu pantofii 
atrag atenţia, ci zâmbetul larg 
al Elsei care este fiica Cristinei 
Pataky Medianu, un publicist, 
de origine româno-maghiară. 
Modelul afirmă că vorbeşte 
fluent limba română şi este şi 
actriţă. Ea a jucat în filme pre
cum cele din ffanciza T he  
Fast and Furious”, iar acum a 
colaborat cu soţul ei, actorul 
Chris Flemsworth, la un 
proiect cinematografic. Cei doi 
şi-au făcut publică relaţia în 
anul 2010, iar pe 28 
decembrie în acelaşi an s-au 
şi căsătorit. Ei au împreună 
trei copii -  doi băieţei gemeni 
şi o fetiţă.

Cristina GOSTIUC

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

liderul presei româneşti 
din Ucraina

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