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7 regiuni din ţară  riscă să răm ână în  beznă
L ivrările de cărbune din 

Don bas către Ucraina 
sunt blocate. în consecinţă, 7 
regiuni din ţară riscă să rămâ
nă fără curent electric. în 
zona de risc se află regiunile 
Harkiv, Dnipropetrovsk, Kiev, 
Cernighiv, Zaporijjie, Sumy şi 
Cerkasy.

Ministerul Energiei şi Indu
striei carbonifere a recomandat 
Guvernului introducerea stării de 
urgenţă pe piaţa energetică din 
cauza reducerii furnizării cărbu
nelui antracit din Donbas. 
Potrivit conducerii Companiei 
energetice naţionale "Ukrene-

rgo”, Ucraina dispune de rezer
ve de cărbuni pentru o perioadă 
de 40 de zile.

Pe 25 ianuarie foşti parti
cipanţi la Operaţiunea antite- 
roristă din estul ţării au blocat 
traficul pe tronsonul de cale fera
tă Lugansk-Popasna. în total a 
fost blocată circulaţia a 700 de 
vagoane de tren care transpor
tau cărbune din terioriile ocupate 
de separatiştii pro-ruşi. Printre 
organizatorii blocadei se numără 
şi parlamentarii Semen Semen- 
cenko, Volodymyr Parasiuk, s.a. 
în cazul dacă traficul trenurilor 
nu va fi deblocat, Ucraina are 
nevoie de 15 miliarde de grivne

sum plim entar pentru achiziţi
onarea de resurse de import. 
Blocada cărbunelui poate cauza 
şi pierderi colosale pentru 
industria autohtonă. în acelaşi 
timp, blocarea furnizării de căr
bune din teritoriile ocupate 
temporar din regiunile Doneţk şi 
Lugansk sunt avantajoase, în 
special, pentru Rusia. Această 
opinie a fost exprimată de către 
viceprim -m inistrul Ucrainei, 
Ghenadi Zubko (în imagine), în 
cadrul unei emisiuni televizate. 
Anume Rusia este cointeresată 
ca Ucraina să achiziţioneze căr
bune rusesc, a specificat oficia
lul.

16 căsătorii de Ziua 
îndrăgostiţilor

Flori, bomboane, şampanie, surprize şi multă voie 
bună la Cernăuţi. 16 perechi de tineri îndrăgostiţi 

au decis să spună DA! în faţa reprezentantului Stării 
civile într-o zi specială: Ziua îndrăgostiţilor. Tinerii care 
au decis să-şi celebreze iubirea prin căsătorie anume 
la 14 februarie au apelat la Serviciul "Căsătorie 
expres” , care presupune înregistrarea căsătoriei civile  
într-un termen de 24 de ore.

Valentine’s Day este Ziua îndrăgostiţilor în tradiţia 
occidentală, care se sărbătoreşte pe data de 14 februarie. 
La români, sărbătoarea tradiţională pentru îndrăgostiţi este 
Dragobetele, care este sărbătorită pe 24 februarie. Numele 
vine de la un personaj din folclorul românesc care se presu
pune că ar fi fiul Babei Dochia. Etimologic, o parte din nume
le de Dragobete poate fi găsit şi în cuvântul românesc dra
goste.

La Direcţia principală a 
Fondului de pensii al 

Ucrainei în regiunea 
Cernăuţi a avut loc7

şedinţa colegiului, cu 
participarea preşedintelui 
Consiliului de conducere 
al Fondului de pensii al 
Ucrainei, Oleksii 
Zarudnyi. A fost anali
zată activitatea 
Serviciului de 
pensii din 
regiune, 
desfăşurată7

în decursul 
anului trecut 
si sarcinile7

privind 
deservirea 
cetăţenilor în

7

perspectivă 
apropiată. La 
discuţii au7

participat reprezentanţi ai 
puterii locale, conducerea 
Consiliului regional al 
Federaţiei patronilor, 
Consiliului regional al 
sindicatelor, organizaţiei 
veteranilor.

în decursul anului 2016, în 
Bugetul Fondului de pensii au fost 
mobilizate veniturile proprii în 
sumă de 1.161,4 milioane grivne, 
cu 5,2 la sută sau cu 57,9 milioa
ne grivne mai mult decât s-a plani
ficat. Veniturile proprii, administra
te de organele Fondului, s-au 
cifrat la 18,2 milioane grivne, cu 8

la sută peste prevederile planului. 
O atenţie sporită a fost acordată 
chestiunilor legalizării salariilor, 
scoaterii lor din ilicit. Graţie conlu
crării cu organele puterii executi
ve, cu partenerii sociali au fost 
legalizate 4,4 mii locuri de muncă, 
ceea ce a adus în buget circa 2,2 
milioane grivne, a subliniat şeful 
Direcţiei principale a Fondului de 
pensii al Ucrainei în regiunea 
Cernăuţi, Myhailo Romaniv.

Preşedintele Consiliului de 
conducere al Fondului de pensii al 
Ucrainei, Oleksii Zarudnyi, a 
subliniat că rezultatele activităţii 
Direcţiei principale în regiunea

Cernăuţi sunt mai bune decât în 
alte regiuni. Referindu-se la refor
ma pensiilor, el a subliniat că până 
în luna martie vor fi elaborate pro
iectele de legi necesare pentru 
reformă.

Oleksii Zarudnyi a accentuat 
că chestiunea măririi vârstei de 
ieşire la pensie nu stă pe ordinea 
de zi. Sarcina reformei pensiilor 
constă în restabilirea echităţii, 
aducerii la nivelul cuvenit a pensii
lor acordate mai înainte.

Serviciul de presă 
al Direcţiei principale a 

Fondului de pensii al Ucrainei 
în regiunea Cernăuţi

Al doilea caz de rujeolă 
diagnosticat In raionul Hliboca

Alertă în raionul Hliboca! în localitatea
Camenca a fost diagnosticat al doilea caz 
de rujeolă la un băiat născut în 2014. 
Copilul a fost internat la Spitalul raional din 
Hliboca, iar starea sănătăţii lui este de 
gravitate medie. Anterior, în satul Tereb- 
lecea din acelaşi raion, un alt copil a fost 
diagnosticat cu rujeolă. Medicii se tem de 
izbucnirea unei epidemii şi iau măsuri de 
vaccinare. Această boală este extrem de 
contagioasă şi gravă prin complicaţiile pe 
care le poate da. Rujeolă poate genera 
epidemii extinse, deoarece se transmite 
extrem de rapid pe cale aeriană. 
Vaccinarea este singurul mijloc de pre
venţie. Potrivit medicilor, în regiunea 
Cernăuţi doar 50 % dintre copii sunt 
vaccinaţi împotriva acestei boli.

Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN
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SUA. Politicienii ucrai
neni nu au crezut până la 
urmă în victoria miliardarului 
Donald Trump la alegerile 
prezidenţiale din SUA şi nu s- 
au zgârcit la insulte în mass- 
media la adresa republicanu
lui. Ministrul de Interne, Arsen 
Avakov, l-a numit pe Trump 
"marginal neruşinat”, care 
este foarte periculos pentru 
Ucraina. De asemenea, 
reprezentantul permanent al 
Ucrainei la ONU, luri 
Sergheev, l-a numit pe Trump 
"clovn care şi-a ieşit din 
minţi”. Cu alte cuvinte, politi
cienii ucraineni au pariat doar 
pe un candidat şi, în 
consecinţă, au pierdut pariul. 
După victoria lui Trump toţi s- 
au apucat în mod frenetic să 
anuleze postările şi 
comentariile de pe reţelele de 
socializare. în consecinţă, 
relaţiile Ucrainei cu SUA 
rămân foarte incerte.

Spania. La sfârşitul lui 
ianuarie apare un nou scan
dal în Spania. De data aceas
ta împrumutul atacantului 
ucrainean, Roman Zozulya 
(27 de ani) de la Betis Sevilla 
la Rayo Vallecanonu s-a reali
zat. Atacantul ucrainean a 
fost acuzat că ar fi simpati
zantul unei grupări paramili
tare de extremă dreaptă din 
Ucraina. Fanii echipei 
spaniole au emis şi un comu
nicat în care se menţiona că 
"fasciştii sau neo-naziştii 
declaraţi" nu au ce căuta la 
Rayo. In ciuda faptului că 
coechipierii au luat apărarea 
fotbalistului ucrainean, 
scandalul a fost mare şi foar
te mediatizat de presa spa
niolă.

Franţa. Interesele 
geopolitice ale Franţei au 
dus la o răceală în relaţiile 
cu Ucraina. Principalul motiv 
-  alegerile prezidenţiale. 
Liderul cursei electorale 
Marine Le Pen declară des
chis că locul Ucrainei nu 
este în UE şi NATO. Alţi 
candidaţi la funcţia de 
preşedinte declară că sunt 
gata să recunoască Crimeea 
ca fiind teritoriu rusesc, iar 
sancţiunile impuse Rusiei 
trebuie anulate. Astfel, liderii 
cursei electorale din Franţa 
s-au dovedit a fi mari admi
ratori ai Rusiei.

U C R A I N A ,
CERTATĂ CU TOATĂ LUNEA

(Spicuiri din presă)
Relaţiile Ucrainei cu SUA,j 7

Franţa, Germania si alte
7 1 7

state importante s-au 
deteriorat din cauza 
necompetenţei politicienilor 
ucraineni, notează publicaţia 
Vesti. Orice stat normal 
încearcă să-şi găsească 
potenţialii aliaţi în lume. Este 
o practică firească, pentru 
că interesele diferitor state 
se intersectează sau se 
suprapun pe arena mondia
lă. De aceea, e necesar de a 
coopera pentru a rezolva 
reciproc situaţiile problema
tice care apar. în plus, acto
rii puternici de pe scena
mondială îi pot proteja pe cei mai slabi. După anexarea Crimeei şi demararea conflictului armat din Donbas, mai 
multe state importante din UE, alături de SUA şi Canada, erau pregătite să sprijine Ucraina. Cu toate acestea, 
autorităţile statului ucrainean au reuşit în această perioadă să se certe cu aproape toţi acei care sprijineau activ 
Ucraina.

Germania. Relaţiile Ucrainei cu Germania au devenit foarte 
şubrede după declaraţia Ambasadorului german la Kiev Ernst 
Reichel, referitoare la posibilitatea desfăşurării unor alegeri pe teri
toriile din Donbas, care nu sunt controlate de Ucraina în prezenţa 
armatei ruse. Declaraţia a stârnit îngrijorare în rândul politicienilor 
ucraineni, iar parlamentarul Oleksii Gonciaruk a desenat pe frag
mentul din Zidul Berlinului din faţa Ambasadei Germaniei din Kiev. 
Gestul lui a fost interpretat de nemţi ca o insultă la adresa istoriei 
şi democraţiei.

Ungaria. Relaţiile Ucrainei cu Ungaria lasă de dorit. Ţara veci
nă a criticat în repetate rânduri autorităţile ucrainene, acuzând 
Ucraina că nu este un partener de nădejde în domeniul gazului. în 
plus, Ministerul de Externe al Ungariei se pronunţă deschis pentru 
anularea sancţiunilor anti-ruseşti. "Aceste sancţiuni s-au dovedit a 
fi ineficace”, a declarat ministrul ungar de externe, Peter Siyyarto. 
Ultima picătură în paharul neînţelegerilor a fost problema limbii. La 
19 ianuarie, Rada Supremă a înregistrat un proiect de lege "Cu pri
vire la limba de stat”, autorii căruia sunt 33 de deputaţi din diferite 
fracţiuni. Iniţiativa legislativă prevede utilizarea obligatorie a limbii 
ucrainene în toate sferele vieţii cetăţenilor ucraineni. Astfel, Ungaria 
s-a văzut nevoită să apere interesele minorităţii maghiare din 
Ucraina. Ministrul maghiar de Externe şi-a exprimat îngrijorarea în 
legătură cu acest demers, specificând faptul că proiectul de lege nu 
ţine cont de interesele minorităţii maghiare din Transcarpatia.

Polonia. Recent, Polonia a lansat un mesaj clar către 
Ucraina: glorificarea în continuare a luptătorilor din cadrul 
Organizaţiei Naţionaliştilor Ucraineni (OUN-UPA) va deveni 
decisivă în relaţiile bilaterale. Preşedintele partidului de guvernă
mânt din Polonia, laroslav Kacinski, a declarat că este inadmisi
bilă reabilitarea liderului acestei organizaţii, Stepan Bandera. ”Cu 
Bandera Ucraina nu va intra în Europa”, a declarat răspicat 
Kacinski. Această declaraţie reprezintă un semnal de alarmă pen
tru Ucraina, după o serie de incidente neplăcute în relaţiile ucrai- 
neano-poloneze.

Moldova. Săptămâna aceasta premierul Moldovei, Pavel Filip, 
a efectuat o vizită oficială la Kiev. A fost o vizită necesară pentru 
relaţiile dintre Republica Moldova şi Ucraina, care s-au deteriorat 
foarte mult în ultima perioadă. Ne amintim aici de declaraţiile ante
rioare ale lui Igor Dodon cu privire la apartenenţa peninsulei 
Crimeea, retragerea temporară a ambasadorului Ucrainei de la 
Chişinău sau intenţia autorităţilor ucrainene de a construi staţii 
hidroelectrice pe Nistru.

Lista ţărilor cu care Ucraina are relaţii delicate poate fi conti
nuată. De fapt, asistăm la o serie de eşecuri ale diplomaţiei autoh
tone. Toate aceste evenimente se întâmplă în perioada când 
Ucraina se confruntă cu agresiunea rusă şi ţara are nevoie de 
susţinerea comunităţii internaţionale.

Europa în pericol

Campi Flegrei, un vulcan din Italia care 
ar putea ucide milioane de oameni

Un vulcan din apropierea 
oraşului italian Napoli ar 

putea distruge toate formele de 
viaţă din Europa, relatează 
Daily Mail. în  urmă cu peste 
2.000 de ani, Vezuviul a distrus 
Pompei.

Puterea acestuia nu se compară însă 
cu cea a lui Campi Flegrei, un vulcan inac
tiv de 4.000 de ani, dar care începe să se 
trezească la viaţă, scriu ziariştii de la tabloi
dul britanic. Totul a început cu aproape 
1.000 de cutremure mici, care au avut loc

în zona oraşului Napoli. Seismele nu au 
provocat pagube mari, însă au tras un sem
nal de alarmă important, deoarece nu a 
provenit de la muntele Vezuviu, aflat în 
apropierea oraşului, ci de la unul dintre cei 
mai mari şi mai periculoşi vulcani din lume: 
gigantul Campi Flegrei, potrivit specialiştilor 
de la Institutul Naţional de Geofizică şi 
Vulcanologie din Italia. Scenariul cel mai 
pesimist vorbeşte despre distrugerea celor 
mai multe forme de viaţă din Europa. 
Vulcanul Campi Flegrei este situat sub ape
le Golfului Napoli, lângă localitatea 
Pozzuoli.

Pagină realizată de Mihai URSU
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Di
omnul Aurel CRAVCIUC, originar din Oprişenii Hlibocii, a visat să devină medic-stomatolog, dar în cele din urmă, şi-a ales 
specialitatea de urolog. Absolvent al Institutului de Medicină din Cernăuţi (în prezent Universitate), timp de 23 de ani

r. ___  lucrează la Spitalul Clinic Regional. Fiind urolog de categorie superioară, împreună cu alţi colegi de înaltă calificare şi sub
i , /  conducerea profesorului universitar, Valeri Zaiţev, efectuează operaţii foarte complicate de tratare a cancerului de prostata, lata de 

ce li se adresează şi pacienţi din zona vestică a Ucrainei.
„Pacienţii noştri, în marea lor majoritate, sunt oameni în vârstă, pensionari. Şi se întâmplă că vin la medic prea târziu, când boala 

a evoluat şi pentru a se trata bine nu le ajung mijloace băneşti: pensia e mică, iar numai o singură injecţie costă 1-2 mii grivne. Dacă 
ar avea asigurare medicală, atunci n-ar exista nici o problemă, lată la ce trebuie să se gândească cei care planifică reforma ocrotirii 

c sănătăţii” , este convins domnul Aurel Cravciuc.
„Asigurarea medicală, utilajul performant sunt factorii care ne ţin în urma ţărilor europene în ceea ce priveşte medicina” , 

accentuează medicul-urolog.
Şi mai există un moment psihologic şi lingvistic. Bolile urologice, în conştiinţa oamenilor simpli, sunt „bo li ruşinoase” . 

Oamenilor în vârstă le vine foarte greu să depăşească această barieră psihologică. Iar cei de etnie română, care în viaţa lor n-au 
învăţat limba ucraineană, se confruntă şi cu problema lingvistică. Nu pot explica clar ce îi supără, ce îi doare. La Secţia de urologie  
a Spitalului Clinic Regional din Cernăuţi sunt buni specialişti de etnie română, care îi pot ajuta în această privinţă. „Adică, îi tratăm 
şi cu medicamente, şi cu cuvântul” , afirmă medicul Aurel Cravciuc.

CANCERUL DE PROSTATA NU ESTE UN VERDICT, 
DACĂ SE ACŢIONEAZĂ RAPID

Cancerul de prostată, din păcate, 
este una dintre cele mai răspândite boli 
la bărbaţii în vârstă. Ea deţine locul doi 
între bolile oncologice după cancerul 
pulmonar. Iar în unele ţări cancerul 
prostatic deţine „întâietatea”.

Zilnic în blocul de publicitate de la 
posturile de televiziune neapărat sunt 
reclamate şi medicamentele împotriva 
bolilor prostatei. Publicitatea este 
publicitate, însă oamenii de rând au 
nevoie de o explicaţie clară şi pe 
înţeles pe care o poate da doar medi
cul. Anume din aceste considerente 
săptămânalul „Libertatea Cuvântului” 
i-a solicitat un interviu domnului Aurel 
CRAVCIUC, medic-urolog de categorie 
superioară de la Spitalul Clinic 
Regional Cernăuţi. Majoritatea întrebă
rilor, adresate dumnealui, vin din 
partea cititorilor noştri.

tome, după care te poţi îngrijora 
şi trebuie neapărat să te adre
sezi medicului. Este vorba de 
dureri la urinare, urinări frec
vente, în special noaptea, sen
zaţia de urinare care nu poate fi 
amânată, prezenţa sângelui în 
urină sau spermă, impotenţa.

în starea avansată a bolii 
sunt prezente dureri pelviene, 
osoase, retenţie acută de urină.

-  Cum poate fi depistat 
cancerul de prostată?

-  După cum am accentuat, 
cancerul de prostată are o 
evo lu ţie  clin ică lentă şi fără 
manifestări imediate. De aceea 
este foarte important ca bărbaţii, 
în vârstă de peste 50 de ani, să 
viziteze o dată pe an urologul, 
pentru un test special. în afară 
de aceasta, în cazul în care 
există suspiciunea unui cancer, 
trebuie făcută biopsia şi analiza 
sângelui, care permite dozarea 
unei substanţe numite antigen

prostatei. Operaţiile chirurgicale 
sunt efectuate sub conducerea 
profesorului Universităţii de Me
dic ină Bucovineană de Stat, 
Valeri Zaiţev, de medicii de cate
goria superioară -  subsemnatul 
şi Alexei Mândrescu.

La etapa mai avansată trata
mentul indicat este cel hormonal 
sau radio-hormonal (se combi
nă tra tam entu l horm onal cu 
radioterapia). în cazul canceru
lui cu metastaze, tratamentul 
hormonal este asociat cu chi- 
mioterapia.

-  Cum poate fi prevenit 
cancerul de prostată?

-  Specialiştii de la Institutul 
American de Cercetări în dome
niul Cancerului au constatat că 
peste 30 la sută din bolile de 
cancer provin de la greşelile 
comise în alimentaţie. Aşadar, 
alimentaţia joacă un rol impor
tant în prevenirea unor astfel de 
boli. Se evită alimentele bogate

-  Ce este prostata şi care 
sunt func ţiile  ei?

-  Prostata este o glandă 
mică, de mărimea şi dimensiuni
le unei castane. Este situată 
sub vezica urinară şi înconjoară 
porţiunea superioară a uretrei -  
tubul care transportă urina şi 
sperma prin penis. La un bărbat 
de 20-25 de ani, prostata are o 
lungime de 4-4,5 centimetri, o 
lăţime de 3-5 centimetri şi o 
greutate  aproxim ativ  de 20 
grame. Cu alte cuvinte, este un 
organ mic cu poziţie strategică.

Odată cu înaintarea în vâr
stă, prostata unui bărbat poate 
să crească în dimensiune. După 
vârsta de 40 de ani unii bărbaţi 
se confruntă cu probleme cau
zate anume de prostată.

-  Dar la ce vârstă apare 
cancerul de prostată?

-  De regulă, această 
maladie se întâlneşte foarte rar 
la bărbaţii de 40-45 de ani. La 
vârsta de 50 de ani fiecare al 6- 
7-lea bărbat suferă de cancer 
de prostată. Deci, riscurile cresc 
odată cu vârsta, iată de ce se 
recom andă ca bărbaţii, după 
vârsta de 50 de ani, să treacă 
examene medicale riguroase.

-  Care sunt sim ptom ele  
acestei boli?

-  Simptomele cancerului de 
prostată sunt diferite, depinde 
de stadiul de dezvoltare a bolii. 
De regulă, la etapa iniţială a 
bolii, când tumoarea se menţine 
în limita ţesutului acestei g lan
de, nu se simte nici un discon
fort. Cancerul prostatic are o 
evo lu ţie  clin ică lentă şi fără 
manifestări imediate.

Urmează apoi câteva simp-

specific al prostatei -  Prostate 
Specific Antigen (PSA).

-  Canceru l de prosta tă  
poate fi tratat?

-  în momentul în care diag
nosticul este pus, începe trata
mentul. El depinde de etapa de 
dezvoltare a bolii, de starea ge
nerală a pacientului şi de vârsta 
lui. La etapa iniţială, când tu
moarea nu s-a răspândit din li
mita ţesutului prostatei, se poa
te trata complet prin două al
ternative: intervenţia chirurgica
lă şi radioterapia externă.

Voi menţiona că asemenea 
intervenţii chirurgicale se fac la 
Spitalul C linic Regional, unde 
vin la tratament şi pacienţi din 
regiunile învecinate. Există şi o 
metodă radicală -  îndepărtarea

în grăsimi, consumarea alcoo
lului şi tutunului. Se recomandă 
folosirea produselor din peşte, a 
legumelor şi fructelor.

-  Şi în încheiere ce le-aţi 
dori c itito rilo r ziarulu i „L ibe r
tatea C uvântulu i” , în genere 
cetăţen ilo r noştri?

-  în primul rând, le doresc 
multă sănătate şi să se bucure 
cât mai mult de viaţă, iar atunci, 
când cineva se confruntă cu 
probleme de sănătate, să nu se 
ocupe cu autotratamentul. Să 
se adreseze medicului. Nu în 
zadar poporul nostru înţelept 
are o vorbă: „E mai uşor să pre
vii boala decât s-o tratezi” .

Pagină realizată de
Vasile CARLASCIUC>
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SLUJITOR AL ALTARULUI RANUIT UE VIOL.
SĂTENII SUSŢIN CONTRARIUL

O locuitoare a centrului regional a alertat poliţia, 
declarând că, în timp ce se odihnea într-un loc public, 
într-un sat din apropierea oraşului, a fost violată de un 
slujitor al altarului.

Femeia le-a indicat poliţiştilor 
şi posibila adresă la care putea 
să se afle suspectul. Poliţiştii, 
sosiţi la faţa locului, l-au găsit pe 
bărbatul descris de victimă. 
Inspectorii de la patrulare au 
găsit în casa bărbatului lucruri, 
care, probabil, aparţin femeii. 
Aceştia au chemat un grup ope
rativ de anchetă. Consătenii sluji
torului bisericii, suspectat de viol, 
şi-au exprimat suspiciunea în 
legătură cu veridicitatea mărturii
lor depuse de femeia, chipurile,

violată, au informat surse din 
cadrul primăriei satului Cuciurul 
Mare. Se cunoaşte că bărbatul 
vine rar în satul natal Godyliv, 
deoarece slujeşte în una din bise
ricile din rajonul Hotin, unde îşi 
duce traiul. în satul natal suspec
tul a avut în permanenţă o reputa
ţie bună, ceea ce le dă temei con
sătenilor să afirme că reclamaţia 
cu privire la posibilul viol nu este 
chiar atât de veridică şi că apelul 
femeii la poliţie putea fi cauzat de 
relaţiile nu chiar bune cu bărbatul.

TENTATIVA DE TRECERE IN UCRAINA 
CU ACTE DEÎNSDŢIRE FALSE

Z O N A  DE CONTROL 
VAMAL

Un autocamion, care se 
deplasa, conform actelor 
prezentate de şofer, din 
Turcia înspre Polonia, a 
fost supus unui control ap
rofundat în Punctul de tre
cere şi control „Porubne”. 
Potrivit actelor de însoţire, 
camionul transporta 20

tone de mărfuri de consum 
popular. însă, în urma veri
ficării mărfii, vameşii au 
descoperit că datele din 
acte nu corespund realităţii, 
în plus, vameşii au consta
tat unele momente false în 
actele respective. Faţă de 
şoferul de 35 de ani, origi

nar din Bucovina, a fost in
tentat un dosar pentru 
încălcarea regulilor vamale 
conform articolul 483 punct 
1 al Codului Vamal al Uc
rainei. Marfa, estimată la 
suma orientativă de 6 mi
lioane grivne, a fost confis
cată.

UN CERNĂUŢEAN l-A AMENINŢAT 
PE POLIŢIŞTI CU CUŢITUL

Poliţiştii de la patrulare l-au reţinut pe 
un bărbat, care i-a ameninţat cu un cuţit. 
Incidentul s-a produs în seara zilei de 12 
februarie pe Bulevardul Eroilor de la Kruty, 
unde oamenii legii au sosit fiind chemaţi în 
legătură cu un scandal în familie. Sosiţi la 
faţa locului, poliţiştii au găsit o femeie în 
lacrimi, care a şi chemat poliţia, şi un băr
bat dispus foarte agresiv. în timp ce poliţi
ştii stăteau de vorbă cu reclamanta, băr

batul a luat de la bucătărie un cuţit şi a 
început să-l ameninţe pe unul dintre 
inspectori. Apărătorii ordinii de drept i-au 
ordonat bărbatului să se liniştească şi să 
pună cuţitul la locul lui, la care acesta nu a 
reacţionat. Poliţiştii au fost nevoiţi să pună 
mâna pe pistol pentru a-l calma pe bărbat. 
Văzându-I pe unul dintre poliţişti cu pistolul 
în mână, acesta s-a pierdut. în acel 
moment a şi fost reţinut de oamenii legii.

7,5 ani de puşcărie 
pentru acapararea unei 

maşini străine
Judecătoria raională Sadagura a oraşului Cernăuţi 

a susţinut poziţia procuraturii locale din Chiţmani, recu- 
noscându-l vinovat pe un locuitor în vârstă de 30 de ani 
al raionului Zastavna de comiterea infracţiunilor penale, 
prevăzute de articolul 187 punct 1 (atac cu scopul aca
parării averii străine şi violenţă) şi articolului 289 punct 
3 (acapararea nelegitimă a mijlocului de transport şi 
violenţă) ale Codului Penal al Ucrainei. Judecata i-a 
pronunţat o sentinţă sub formă de privare de libertate 
pe o perioadă de 7,5 ani. S-a constatat că inculpatul, 
care a avut în trecut nenumărate antecedente penale, 
nu a păşit pe calea cea dreaptă şi a comis noi 
infracţiuni. în decembrie anul 2015, aflându-se în apro
pierea Clubului de noapte ”Hard Rock” din centrul 
regional, l-a rugat pe şoferul unui automobil de marca 
"Renault Kangoo”, să-l ducă, contra plată, într-o 
localitate din raionul Chiţmani. Sosind la locul cu 
pricina, infractorul, aplicând forţa fizică, i-a luat acestuia 
telefonul mobil şi l-a impus să iasă din maşină. 
Acaparând nelegitim mijlocul de transport, infractorul a 
călătorit în scopuri private pe teritoriul regiunii Cernăuţi.

Fabrica de cărămidă din Kiseliv a fost prădată
Poliţiştii au fost alertaţi de către 

directorul întreprinderii respective. 
Acesta a comunicat că în perioada 
10-13 februarie, persoane necunoscu
te au furat de pe teritoriul fabricii mai 
multe lucruri necesare în procesul de 
muncă. Poliţiştii au identificat pe 
urme proaspete persoana infracţiunii.

Acesta s-a dovedit a fi un localnic, care a 
reuşit să ascundă lucrurile furate sub zăpadă 
pentru ca nimeni să nu-l bănuiască de fapta 
comisă. A fost intentat un dosar în baza arti
colului 185 punct 1 (furt) al Codului Penal al 
Ucrainei. Pentru fapta comisă, autorul 
infracţiunii riscă să primească o pedeapsă 
sub formă de privare de libertate pentru o 
perioadă de trei ani.

Doi „colectori"
de acumulatoare auto au fost 

reţinuţi la Cernăuţi
Identificarea bravilor „colectori” de acumulatoare se 

datorează prudenţei poliţiştilor, care au observat zilele" 
trecute maşina văzută de reclamanţi în timpul sustra
gerii acumulatoarelor de pe automobile. Bărbaţii numai 
ce furaseră un acumulator, aşa că erau cam nervoşi 
când de ei s-au apropiat oamenii legii. Pe zăpadă au 
putut fi uşor identificate urmele proaspete de încăl
ţăminte, care se asemănau cu cele observate la locul 
infracţiunii. în timpul percheziţiei efectuate, au fost 
depistate două acumulatoare. La locul cu pricina a fost
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chemat un grup operativ de anchetă. Bărbaţii au fost 
reţinuţi.

►
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Pagină realizată de Dumitru VERBIŢCHI
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Sfaturi practice

•Frum useţe

CE BENEFICII ARE SUCUL UE CEAPA PENTRU PAR
Acest remediu natu

ral, încercat de tot mai 
multe persoane, are un 
efect extraordinar asu
pra creşterii părului. 
Sucul de ceapă este 
folosit pentru a trata 
căderea părului şi pen
tru a stimula creşterea 
părului.

Ceapa este bogată în 
sulf, un mineral esenţiaţ pen
tru sănătatea părului. îmbu
nătăţeşte circulaţia sanguină 
la nivelul pielii, ceea ce contri
buie la o mai bună oxigenare 
a rădăcinilor firelor de păr, dar 
şi un transport adecvat de 
substanţe nutritive la rădăcini. 
Ceapa are şi proprietăţi anti- 
bacteriene, fapt care ajută la 
tratarea posibilelor infecţii ale 
pielii capului, care pot contri
bui la căderea părului. Pe de 
altă parte, conţine o enzimă 
numită catalază, care este un 
puternic antioxidant ce previ
ne albirea prematură a firelor 
de păr.

C um  s e  fo lo s e ş te  s u c u l 
d e  c ea p ă  p e n tru  p ă r?  în tra
tamentele pentru pielea ca
pului se foloseşte numai su
cul de ceapă, nu şi miezul. 
Poate fi obţinut astfel: se cu
răţă patru cepe galbene, de

dimensiuni potrivite. Se 
spală, apoi se mărunţesc în 
blender. După ce s-au trans
format în pastă, se foloseşte 
o strecurătoare sau un tifon 
pentru a separa sucul.

Aplică sucul de ceapă pe 
pielea capului, insistând asu
pra zonelor unde părul este 
mai rar. Dacă vrei să aplici pe 
toată suprafaţa capului, tra
sează cărări cu un pieptene şi 
aplică la rădăcini cu ajutorul 
unui tifon înmuiat în sucul de 
ceapă. Se lasă să acţioneze 
timp de 15 minute sau mai 
mult, dacă poţi suporta miro
sul. Apoi spălăm părul cu un

şampon pentru piele sensibi
lă sau cu un şampon pentru 
copii.

M a sc ă  d e  p ă r  cu  m iere  
ş i s u c  d e  ceapă. Se ameste
că un sfert de cană de suc de 
ceapă şi o lingură de miere. 
Se pot adapta cantităţile în 
funcţie de lungimea părului. 
Aplică amestecul pe pielea 
capului şi păr şi lasă-l să 
acţioneze timp de jumătate 
de oră. Poţi dormi cu această 
mască pe cap dacă foloseşti 
o cască pentru duş pentru a- 
ţi acoperi foarte bine părul. 
Spală-te apoi cu un şampon 
delicat.

Pentru că este un trata
ment naturist, este nevoie de 
răbdare pentru ca rezultatele 
să devină vizibile. De aseme
nea, este nevoie de consec
venţă. Foloseşte sucul de 
ceapă pentru păr de cel puţin 
trei ori pe săptămână.

Ceapa este un iritant pen
tru ochi, prin urmare ai grijă 
să nu atingi zona ochilor cu 
mâinile după ce ai aplicat 
sucul de ceapă pentru păr. 
Pentru a evita iritarea şi lăcri- 
marea ochilor, aplică sucul 
într-o cameră în care poţi lăsa 
fereastra deschisă.

•  Modă

Piese vestimentare care nu se 
vor demoda nicicând

Moda suferă permanent schim
bări, iar ceea ce azi considerăm în 
trend, mâine poate fi demodat. 
Articolele vestimentare considerate 
demodate suferă transformări şi 
reuşesc să revină din nou în 
tendinţe, dar după o perioadă lungă 
de timp şi, bineînţeles, li se aduce 
mereu ceva nou, astfel încât să 
şocheze iarăşi. Dar, sunt piese ves
timentare ce nu se vor demoda 
niciodată.

Rochiile  ş i b luzele cu  um erii 
goi. Aceste articole nu vor suferi 
niciodată de sindromul „demodat”. 
Prezente în garderoba oricărei 
femei, au capacitatea de a capta 
priviri instantaneu şi de a conferi 
feminitate, în orice combinaţie ar fi 
purtate. Un alt articol vestimentar ce 
nu se poate 
demoda este 
jac h e ta  tip 
„b o m b e r”, 
ce poate fi 
purtată 
cu jeanşi, 
cât si cu

rochii colorate, cu imprimeuri florale 
sau dungi.

Pantalonii evazaţi au 
în topul preferinţelor 

din întreaga lume. 
vestimentară ce a marcat 

anului 2000, aceştia sunt 
piesa de rezistenţă din orice 

Asortaţi cu o cămaşă, 
bluză vaporoasă sau chiar un 

pantalonii evazaţi atrag 
imediat atenţia, oriunde ai alege 

să-i îmbraci.
Şi jachetele din denim au 

revenit în modă. Dornice de 
look-uri masculine, femeile aleg 
să asorteze jacheta rochiilor, 
salopetelor, cămăşilor şi chiar 
bluzelor simple şi de efect.

Un lucru este sigur, moda 
suferă mereu transformări, dar cu 

toate acestea, articolele 
vestimentare ce dispar subit din 
colecţii apar peste ceva timp.

•  Plante decorative

Feriga se simte bine iarna 
în locuri mai puţin luminate
E x is tă  m u lte  s o iu ri, s u n t p la n te  

o rn a m e n ta le  p r in  fru n z e  c a re  c re s c  ş i  s e  
d e zv o ltă  fru m o s  în lo c u rile  c u  a tm o s fe ră  
c a ld ă  ş i  u m e d ă. S e  s p u n e  că  a c o lo  u n d e  
c re s c  fe r ig i e s te  un  lo c  s ă n ă to s  ş i  p e n tru  
o m . F e rig a  n u  s u p o rtă  a e ru l p re a  u s c a t ş i  
fu m u l d e  ţigară .

Iarna feriga se simte bine în locuri mai puţin 
luminate din încăpere, cu o temperatură de 8-10 
grade Celsius şi se udă mai rar, pentru că are pe 
timpul iernii nevoie de un repaus uşor. Dacă din 
întâmplare aţi uitat să udaţi feriga mai mult timp 
şi pământul s-a uscat, atunci cea mai bună 
soluţie de a satura pământul din ghiveci cu apă 
este aceea de a cufunda vasul în alt vas cu apă 
şi se lasă până ce pământul se îmbibă bine.

Pulverizarea plantei cu apă pe frunze este la 
fel de importantă ca şi udarea. Iarna feriga se 
udă cu apă la temperatura camerei şi mai rar. 
Dacă are un exces de apă sau a fost udată cu 
apă prea rece frunzele devin maro şi apoi se 
usucă.

Dacă feriga este aşezată în loc cu lumină 
prea multă şi căldură, frunzele se îngălbenesc, 
înmulţirea ferigilor se face în funcţie de specie. 
Unele se înmulţesc prin divizarea tufei, altele 
prin despărţirea rizomilor, iar alte specii prin 
separarea mugurilor bulbilor.

Transplantarea ferigilor în alt vas mai mare 
se face doar primăvara şi cu mare grijă pentru a 
nu rupe rădăcinile care sunt foarte subţiri. De 
îngrăşământ au nevoie o dată pe lună pe timpul 
verii şi se pune în concentraţie mai mică.

aluatul. Se
lasă să crească 45 minute.

Se încinge cuptorul la 180°C. Se amestecă 100 
g făină cu 75 g unt, nucile caramelizate, scorţişoară 
şi 50 g zahăr; se obţine un aluat sfărâmicios.

Separat se amestecă frişca împreună cu coaja 
de lămâie, praful de vanilie şi merele rase călite.

Se decojesc merele crude, se taie felii şi se stro
pesc cu suc de lămâie. Se frământă aluatul cu 
drojdie şi se întinde o foaie, care se aşează pe tava 
unsă. Se repartizează deasupra crema cu mere, 
feliile de mere şi fulgii de aluat (cel cu nucă). Se 
coace 40-45 min. Se serveşte pudrat cu zahăr.

Ingrediente: 25 g drojdie, 100 g zahăr, 175 ml 
lapte, 450 g făină, 1 ou, 125 g unt moale, sare, 50 g 
nuci caramelizate, 1/2 linguriţă scorţişoară măcinată, 
250 g frişcă, coaja rasă de la o lămâie, 1 plic praf de 
vanilie, 500 g mere rase şi călite, 1 kg mere crude, 3 
linguri suc de lămâie.

Preparare. Se zdrobeşte drojdia şi se amestecă 
împreună cu 10 g zahăr şi laptele călduţ. Se lasă să 
crească 5 
min. Se 
amestecă 
350 g făină,
40 g zahăr, 1 
ou, 50 g unt 
şi 1 praf de 
sare; se 
adaugă 
drojdia 
dizolvată şi 
se frământă

Preparare. Se încălzeşte cuptorul. Se spală 
bucăţile de peşte, se şterg cu un prosop de hârtie, se 
stropesc cu zeamă de lămâie din belşug şi se 
asezonează cu sare şi piper după gust. Presară 
pudra de usturoi şi busuioc uscat şi se aşează 
peştele într-o tavă. Deasupra se pun felii de roşii şi 
parmezan şi se stropesc cu ulei. Se dă tava la cuptor 
până când se pătrunde peştele.
•  Cartofi gratinaţi,
un deliciu la cuptor

Ingrediente: 6 cartofi feliaţi, sare, piper, 100 g 
brânză rasă, 100 g caşcaval ras, 8 felii de bacon, 
prăjit şi fărâmiţat, 500 ml lapte, 2 ouă, pătrunjel verde 
sau uscat, unt pentru uns tava.

Preparare. Se încălzeşte cuptorul în prealabil. 
Se unge cu 
unt o tavă 
de copt. Se 
aşează un 
strat gros de 
felii de car
tofi (aproxi
mativ jumă
tate din can
titatea totală), unele în altele. Se condimentează cu 
sare şi piper. Se presară brânza şi caşcavalul ras 
peste cartofi şi se adaugă bucăţelele de bacon prăjit. 
Se aşează restul de felii de cartofi peste brânza rasă.

într-un vas se amestecă laptele şi ouăle până se 
omogenizează. Se toarnă jumătate din cantitatea de 
lichid peste cartofi. Se presară deasupra pătrunjelul 
verde sau uscat. Se acoperă tava cu folie de alumi
niu şi se dă la cuptor pentru 90 de minute, până 
când cartofii sunt gata.

•  Prăjitură cu mere, 
cu crustă crocantă

Gătiţi gustos 
împreună cu noi!
•  Somon cu 
parmezan la cuptor

Somonul este un peşte gras, care poate fi 
combinat cu brânză sărată, cum este 
parmezanul. Se pot adăuga şi câteva frunze de 
busuioc pentru un gust mai proaspăt.

Ingrediente: 4 bucăţi somon, sare, 1 lămâie, 
piper, pudră de usturoi, după gust

busuioc uscat, 100 g parmezan, 1 roşie, ulei.

Pagină realizată de Tatiana CARLAŞCIUC
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Ion Suraceanu cântă din inimă, pentru inimi!

Duminică, în incinta Filarmonicii regionale din
Cernăuţi, a avut loc o seară specială. Artistul poporu

lui din Republica Moldova, interpretul de muzică uşoară, Ion 
Suruceanu, a revenit la Cernăuţi cu un concert inedit. A 
adus cu sine o dispoziţie de veselie şi voie bună, iar cântecul 
a fost darul pe care l-a închinat cu dedicaţii cordiale melo
manilor adunaţi în sală. Prin anii 80, Ion Suruceanu era unul 
dintre cei mai ascultaţi interpreţi ai republicii. Astăzi dum
nealui a devenit o persoană specială în showbizul moldove
nesc, nu cântă doar pentru bani, cântă din plăcere. Iată ce 
relatează interpretul, într-un interviu acordat pentru ziarul 
nostru, despre faptul cum a început cariera sa artistică.

-  Bine aţi revenit la Cernăuţi! 
Pentru început sunt convinsă că 
telespectatorii noştri ar fi curioşi 
să afle primii paşi ai Dvs. în lumea 
fermecătoare a cântecului. Cum a 
început totul?

-  Am făcut-o tare demult... Eu de 
la bun început mi-am dorit să devin 
fotbalist, eram îndrăgostit în sport, 
dar aşa a fost să fie că într-o bună zi, 
care mi-a adus noroc, aşa consider eu 
acum, am început să fredonez nişte 
melodii cunoscute cântate de Dan 
Spătaru, Aurelian Andriescu, mai 
mulţi interpreţi din România. Auzin- 
du-rnă nişte prieteni de ai mei, au 
spus că ar trebui să încerci, fiindcă 
ceea ce faci tu ar avea succes. Din 
întâmplare, la sfârşitul anului 1967 
am fost invitat în formaţia „Noroc” de

către marele compozitor şi conducă
tor al formaţiei, Miliai Dolgan. Uite 
aşa a fost acel început.

-  Pe parcursul a cinci decenii 
cariera Dumneavoastră artistică a 
ajuns la mari performanţe profe
sionale, care sunt premiile cele mai 
importante pe care le-aţi obţinut?

-  Nu simt multe, doar unul singur 
care l-am obţinut chiar din primul an 
de existenţă în formaţia „Noroc”. 
Mult înseamnă prima evaluare, dacă 
publicul spectator te-a îndrăgit, să 
păstrezi acest lucru ani la rând este 
foarte greu. Dacă ai nimerit în braţele 
spectatorilor care te iubesc, atunci 
trebuie să ai un comportament foarte 
sever, în primul rând să fii mândru de 
acest lucru, dar şi să compui melodii 
care să fie pe plac publicului şi să te

menţii în braţele marelui nostru spec
tator pe care îl iubesc nespus de mult 
şi care continuă să aibă un interes viu 
faţă de creaţia mea.

-  în momentul de faţă aţi lansat 
încă un disc, care este o surpriză 
plăcută pentru ascultători. Cu cine 
dintre compozitori aţi conlucrat?

-  Am lansat două giganturi la 
firma „Melodia”, dar acum am cam 
încetat să lansez albume. Cred că fie
care meloman, care are interes faţă de 
creaţia mea, scrie în Internet Ion 
Suruceanu şi denumirea piesei şi o 
primeşte, asta e. Din compozitorii cu 
care am colaborat circa 75% nu mai 
simt în viaţă. Este vorba de Miliai

Dolgan, de fraţii Teodora viei şi alţii. 
Cei care simt în viaţă şi continuăm să 
creăm simt: Ian Raiburg, împreună cu 
care colaborăm timp de 40 de ani, 
Anatol Cliiriac, Ion Enaclie, Ale
xandru Vdovicenko, Viorel Maliu, un 
compozitor tânăr cu perspective, con
sider eu.

-  Sunteţi înzestrat cu talent şi 
cu o voce care uimeşte şi impresio
nează prin tehnică, prin dinamică...

-  Ii mulţumesc Bunului Dum
nezeu că m-a înzestrat cu capacităţi 
muzicale. Vocea nu e intr-atât de 
puternică, dar îmi permite să cânt din 
suflet, din inimă la inimă. La interpret 
cântarea este un lucru, dar ceea ce fac

eu în scenă e mai mult o distracţie, mă 
distrez eu împreună cu cei care au 
venit să se distreze împreună cu mine. 
Şi mă consider un om fericit, fiindcă 
fac acest lucru din tot sufletul.

-  Nu e deloc uşor să răzbaţi 
astăzi pe scenele mari, trebuie să ai 
talent şi susţinere. Talent aveţi, dar 
susţinere?

-  Eu am circa 50 de ani de activi
tate, dar şi 45 de ani de căsnicie. Cred 
că vă daţi seama cine e cel care mă 
mai susţine sau mă îndrumă, este 
foarte important sfatul unei persoane 
apropiate. Şi de aceea, când compun 
melodii noi, bineînţeles, că în primul 
rând mă consult cu cea care mă înso
ţeşte timp de 45 de ani.

-  Pentru public sunteţi artist 
apreciat, pentru soţie, fecior şi cei 
doi nepoţi sunteţi pilonul unei 
familii trainice. Cum aţi reuşit să 
găsiţi secretul unei căsnicii frumoa
se?

-  Simt iui familist incurabil. Un 
lucru mai neobişnuit pentru iui băr
bat, nici nu eram căsătorit, dar deja 
visam la o soţie, la copii şi nepoţi. 
Unica femeie din viaţa mea niciodată 
nu mi-a reproşat că îi acord prea puţin 
timp din cauza scenei. întotdeauna 
mi-am dorit să fiu respectat de copilul 
meu aşa cum le purtam şi eu respectul 
părinţilor mei.

-  Ce emoţii vă copleşesc sufletul 
de fiecare dată când reveniţi la 
Cernăuţi?

-A ici, la Cernăuţi, de fiecare dată 
am emoţii mari, fiindcă întâlnesc iui 
public spectator variat şi mai ales că 
simt mulţi români care cunosc limba 
în care cânt eu şi, bineînţeles, mă simt 
ca peştele în apă... Astăzi spectacolul 
a durat mai bine de două ore şi meri
tul acesta este al publicului, ci nu al 
meu, fiindcă, dacă nu erau atâtea 
suflete şi inimi deschise faţă de ceea 
ce fac eu, probabil că nici spectacolul 
nu dura mai mult. Şi de fiecare dată 
când vin aici, vin cu gândul că mă voi 
întâlni cu un public minunat.

-  Nu ştiu dacă a fost o evoluare 
pregătită special pentru Cernăuţi, 
dar spectatorii s-au simţit astăzi 
minunat pe parcursul concertului. 
Ce le-aţi dori admiratorilor cernă- 
uţeni?

-  Prosperitate, pace şi linişte în 
această frumoasă ţară, bunăstare, 
baftă fiecăruia. Să dea Dumnezeu să 
scăpaţi de răul care este şi să urmaţi o 
cale frumoasă, pentru că acest popor 
a meritat şi merită un frai mult mai 
bun.

-  Vă mulţumesc pentru că ne- 
aţi adus bucuria cântecului şi gân
duri alese. Sănătate, inspiraţie şi 
încă multe melodii la fel de frumoa
se!

Grigore Vieru, poetul neamului -  82 de ani de la naştere
Maestrul cuvântului, iubito

rul de plai, de limbă şi de 
neam, marele scriitor român din 
Basarabia Grigore Vieru, anul 
acesta ar fi împlinit 82 de ani. 
Născut la 14 februarie 1935, în 
satul Pererâta din fostul judeţ 
Hotin se definea astfel: „Sunt 
iarbă. Mai simplu nu pot fi". A 
iubit poporul român până la 
lacrimi şi şi-a consacrat întreaga 
sa viaţă copiilor, îndrăgostiţilor, 
maturilor, lăsându-ne o operă 
monumentală, de o muzicalitate 
şi o frumuseţe rară. Poet liric, cu 
o sensibilitate mare, dedică poe
zii sufletului omenesc.

Poet al mamei, al dorului şi al dragostei, al 
baştinei, al izvorului, al naturii -  poet al lucru-

■mjr -

iilor sacre, aşa e definit Grigore Vieru. Dacă s- 
ar fi dat Premiul Nobel pentru poeziile dedica
te mamei, consider că Grigore Vieru ar fi meri
tat acest premiu. Nimeni în lume n-a scris poe
zii atât de frumoase şi înduioşitoare despre 
relaţia dintre copil şi mamă. Ne mândrim mult 
cu creaţia lui Grigore Vieru, cred că moştenirea 
pe care ne-a lăsat-o o vor admira multe genera
ţii, mângâindu-şi sufletele cu versurile lui.

La 14 februarie, poetul Grigore Vieru ar fi 
împlinit 82 de ani. Din nefericire, însă, în urmă 
cu 8 ani, marele liric basarabean a fost victima 
unui tragic accident. Păstrăm vie memoria 
marelui poet, care cu atâta drag ne spunea: 
“Din Basarabia vă scriu./Dulci fraţi de dinco
lo de Prut./ Vă scriu cum pot şi prea târziu./ 
Mi-e dor de voi si vă sărut”.

Pagină realizată de 
Cristina GOSTIUC
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Oamenii se
obişnuiesc foarte 

greu cu regimurile 
totalitare. Chiar dacă îşi 
apleacă capul, aceasta încă 
nu înseamnă că sufletul a 
îngenuncheat. Pentru 
majoritatea bucovinenilor 
evenimentele fierbinţi din 
vara anului 1940 au fost ca 
un duş rece. Li s-a deschis 
calea nu spre libertate, ci 
spre siberii
înspăimântătoare şi aspre, 
loc ales special pentru 
nesupuşii regimului.

Noua graniţă cu sârmă ghimpată 
a statului sovietic „necuprins” a tre
cut prin inima bucovinenilor. Cei 
îndrăzneţi şi iubitori de libertate, cu 
riscul propriei vieţi, au încercat să 
treacă „dincolo”, la neamuri. Dacă în 
primele luni ale administraţiei 
bolşevice cei hotărâţi să treacă 
frontiera o făceau fără însoţitori, mai 
târziu au început să se adune în 
grupuri, sporind şi mai mult riscul. 
Aceasta a şi dus la tragedii.

hi iama anului 1941 au scris cu 
propriul sânge pe zăpada din valea 
Prutului, la Lunca, începutul calvaru
lui românilor din „dulcea Bucovină” 
locuitori din mai multe sate, majori
tatea lor fiind gospodari din Mahala, 
hi semn de datorie creştină, anul 
trecut, din iniţiativa şi pe mijloacele 
financiare ale Consiliului sătesc 
Mahala (primar Elena Nandriş), în 
valea Prutului de la Lunca, în locul 
crucii vechi a fost ridicată o troiţă şi 
amenajat locul pentru cinstirea 
memoriei celor seceraţi aici de 
gloanţele grănicerilor sovietici. Se 
presupune că au fost circa 400 de 
români şi puţini dintre ei nu au 
nimerit în ţinta ostaşilor şi s-au stre
curat prin gardul de sârmă ghimpată 
în ţara istorică. Răniţii au fost 
doborâţi cu patul armelor şi aruncaţi 
în gropile săpate chiar în luncă, 
împreună cu morţii. Cei prinşi de vii 
au fost duşi la închisoarea din 
Cernăuţi, unde au fost executaţi în 
pripă, în primele zile ale războiului.

URSS, înconjurată de „duşmani 
imperialişti”, se lupta cu „duşmanii 
poporului” din interiorul ţării şi chiar 
cel mai cinstit cetăţean foarte uşor 
putea fi suspectat şi trecut de către 
serviciile speciale în această catego
rie ostilă. Cu atât mai mult rudele 
„trădătorilor de ţară”, care au

Atâta tim p cât arde flacăra memoriei, 
neamul este nemuritor...

încercat să freacă „graniţa sovietică”. 
Cei căzuţi în lunca Prutului au 
„semnat” cu propriul sânge şi 
sentinţa pentru rudele lor, care nu cu 
mult după tragedie au fost ridicate şi 
duse în GULAG-ul stalinist. Oricum, 
deportările erau deja planificate, iar 
evenimentele sângeroase au servit 
drept motive în plus pentru călăii 
regimului.

De când în ţinutul nostru a 
început să se vorbească deschis şi 
tare despre fărădelegile regimului 
totalitar, la Mahala, în lima februarie 
a fiecărui an simt organizate acţiuni 
de doliu întru pomenirea jertfelor 
acestuia. Până în anul curent 
parastasul era ţinut în cimitirul satu
lui, în locul unde au fost reînliumate 
rămăşiţele pământeşti ale celor 38 de 
măhăleni împuşcaţi la Lunca în iama 
lui 1941 şi identificaţi de rude, în 
1942, după îmbrăcăminte. Deoarece 
aceasta nu este numai durerea 
locuitorilor din Mahala, ci şi a 
întregii comunităţi româneşti din 
ţinut, la comemorarea martirilor 
neamului participă buni creştini din 
întreaga regiune, feţe bisericeşti şi 
reprezentanţi ai autorităţilor şi opi
niei publice, colaboratori ai 
Consulatului General al României la 
Cernăuţi şi delegaţii din România.

Duminica trecută, la Troiţa de la 
Lunca un sobor de preoţi în frunte cu 
Gheorghe Moroz, protopopul de 
Noua Suliţă, şi Vasile Covalciuc, 
protopopul de Storojineţ, au oficiat 
parastasul întru pomenirea jertfelor 
nevinovate, care au plecat la ceruri 
de aici, în chinuri. Prin luările lor de 
cuvânt doamnele Elena Nandriş, pri
marul satului Mahala, Eleonora 
Moldo van, Consulul General al 
României la Cernăuţi, Aurora Buje- 
niţa, fostă deportată, au menţionat că 
atâta timp cât pâlpâie flacăra memo
riei, neamul este nemuritor. La 
pomenirea creştinească a jertfelor 
regimului totalitar au participat 
membrii Corului popular „Dragoş 
Vodă” şi tinerii artişti amatori de la 
Casa de cultură din Mahala, 
îndrumaţi de Elena Petriuc.

în valea Prutului, unde cu 76 de 
ani în urmă au răsunat rafale de 
mitraliere, s-au înălţat cuvântul 
rugăciunii şi cântările divine.

lin Ion plăteşte, aii Ion construieşte
Localitatea Priprutia 

este unul din 
puţinele sate din regiune 
care nu a avut până acum 
biserică. Localnicii 
mergeau să se închine 
altarului ori la vechea şi 
istorica biserică din Boian, 
ctitorită de cronicarul Ion 
Neculce, ori la cea din 
Boianivca. Trăind cu 
Dumnezeu în suflet şi 
ridicând case -  una mai 
frumoasă decât alta, 
locuitorii satului Priprutia 
visează să aibă un locaş şi 
pe vatra lor
strămoşească. Le-a citit 
gândurile omul de afaceri, 
Ion Semeniuc, 
conducătorul renumitei 
firme „Rodniciok" 
(„Izvoraşul") din Boian şi 
s-a angajat să realizeze o 
asemenea lucrare întru 
slava Tatălui Ceresc.

Şi iată că, diuiiiiiică, 12 februarie, -  Vasile cel Mare, Grigore Teologul şi 
în ziua praznicului Sfinţilor Trei Ierarhi loan Gură de Aur, la Priprutia a fost

sfinţit noul locaş de închinare cu 
participarea înalt Preasfinţiei sale,

Meletie, mitropolitul Cemăuţiului şi al 
Bucovinei. Biserica din Priprutia va 
avea hramul Sfinţilor Trei Ierarhi.

L-am întrebat pe primarul satului 
Priprutia, dl Aurel Babii, cum s-a reuşit 
ca într-o perioadă de timp atât de scurtă 
să fie ridicată biserica. „Locaşul e din 
lemn şi l-a construit un meşter de al 
nostru din Boian, fon Cojocari, care a 
însuşit bine meseria în Italia, ridicând 
case din lemn”, a explicat domnul 
primar. Locaşul de închinare este 
„provizoriu” şi la anul următor va 
începe construcţia bisericii din piatră. 
La înălţarea ei, fireşte, îşi vor aduce 
aportul şi enoriaşii din sat.

-  Biserica din lemn am ridicat-o în 
două săptămâni, spune dl fon Cojocari. 
Am lucrat cu mare entuziasm, doar e 
vorba de biserică şi nu de o simplă 
casă. Da, am lucrat în Italia, timp de 
nouă ani am construit acolo multe case 
din lemn. Dar şi la noi în regiune am 
lucrări cunoscute -  podul de lemn de la 
„Valea însorită” din Boian, 
restaurantul de la intersecţia de dru
muri de la Rângaci, cafenele pe traseul 
de la Hmelniţki până la Cernăuţi. M-a 
rugat domnul fon Semeniuc să 
construim biserica de la Priprutia şi nu 
puteam să renunţ la o astfel de prop
unere. O facem pentru oamenii noştri 
şi credinţa strămoşească.

Vasile CARLAŞCIUC, 
Sergiu BĂRBUŢĂ
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3 milioane de grivne pentru FC Bucovina
Consiliul Orăşenesc 

Cernăuţi va aloca 2 
milioane de grivne pentru 
necesităţile echipei FC 
Bucovina. De asemenea şi 
Consiliul Regional a promis 
să aloce 1 milion de grivne 
echipei cernăuţene. Insă, 
până ce banii promişi nu au 
ajuns la destinaţie, echipa 
se descurcă din resursele 
proprii şi cu ajutorul 
sponsorilor şi partenerilor. 
Salariile, premiile şi alte 
cheltuieli aferente sunt 
achitate din banii alocaţi de 
sponsori.

Banii promişi de autorităţi vor 
fi direcţionaţi la menţinerea în 
stare corespunzătoare a te
renului de joc şi a celor destinate 
antrenamentelor, precum şi la 
procurarea de inventar sportiv. 
Conducerea echipei negociază 
cu Oleg Raţii, în vârstă de 46 de 
ani, condiţiile privind aducerea 
lui pe banca tehnică în calitate 
de antrenor principal. După 
încheierea vacanţei de iarnă 
jucătorii FC Bucovina au revenit 
la antrenamente şi au avut deja 
şi două amicaluri. Bucovina se 
află pe locul 14 în clasamentul 
general pe echipe a Ligii I.

Fostul portar al naţionalei URSS-ului, 
Viktor Cianov, condus pe ultimul drum

Fostul portar al
formaţiei Dinamo Kiev 

şi al naţionalei URSS-ului, 
Viktor Cianov, a decedat la 
vârsta de 57 de ani. 
Moartea fotbalistului a 
survenit după ce a căzut de 
la înălţime în casa în care 
locuia şi a stat în comă 
aproape o lună.

Viktor Cianov a jucat 202 
meciuri pentru Dinamo Kiev în 
perioada 1982-1990, câştigând 
de trei ori campionatul, de cinci 
ori Cupa URSS-ului şi o dată 
Cupa Cupelor. El a fost titular 
în Supercupa Europei din 
1986, atunci când Dinamo Kiev 
a fost învinsă, cu scorul de 1:0, 
de Steaua Bucureşti. Portarul 
şi-a început cariera la Şahtior 
Doneţk şi a mai jucat la 
formaţiile israeliene Maccabi 
haifa şi Bnei Yehuda. Cianov a 
fost selecţionat de 21 de ori la 
reprezentativa URSS-ului şi a 
făcut parte din lotul pentru 
Campionatul European din 
1988, fiind rezerva lui Rinat 
Dasaev.

Argintul Bogdanei Iaşciuk 
la Campionatul Naţional 

de lupte libere
Eleva Şcolii regionale de sport pentru copii şi tineret, Bogdana 

Iaşciuk, a cucerit medalia de argint în cadrul Campionatului naţional 
la lupte libere, care s-a desfăşurat la Hmelniţki. La categoria 55 kilo
grame, la care au concurat 13 participante, Bogdana a înregistrat trei 
victorii şi o înfrângere. La competiţie au participat 4 sportivi bucovi
neni.

Maxim Prodan, 
bucovineanul care vrea 
să cucerească ringul 
de box din Italia
Maxim Prodan este un tânăr de 

23 de ani născut în localitatea 
Rângaci (raionul Noua Suliţă), care 
s-a stabilit în Italia şi care se 
îndreaptă cu paşi siguri spre o 
carieră spectaculoasă în lumea 
boxului.

Copilăria lui Maxim nu s-a limitat doar 
la studiile de la şcoala din satul natal. 
Sportul l-a cucerit din fragedă copilărie, 
în mod special era pasionat de box şi 
urmărea cu sufletul la gură toate pardide- 
le transmise la televizor. în curând a 
îm brăcat mănuşile pugilistice şi şi-a 
improvizat în livadă un sac de box unde 
au început primele antrenamente. Vasile 
Rotar este antrenorul care a_ observat 
potenţialul sportiv al tânărului. între timp, 
Maxim a urmat Liceul m ilitar din 
Kamianeţ-Podilsk, apoi Facultatea de 
Cultură Fizică din cadrul Universităţii 
Naţionale din Cernăuţi. Concomitent el a

mers constant la antrenamente şi a cuce
rit nenumărate titluri de campion al 
regiunii Cernăuţi şi a a ltor turnee 
internaţionale. Chiar dacă a ajuns printre 
cei mai apreciaţi pugilişti din regiune, el 
decide să plece la Milano, unde de mai 
mulţi ani erau stabiliţi părinţii lui.

în Italia continuă să practice boxul şi 
are mai multe evoluţii spectaculoase în 
ring. Actualmente se antrenează la Clu
bul ”Opi gym boxing club” din centrul 
oraşului Milano şi are 8 partide disputate 
în ringul profesionist. Toate le-a încheiat 
cu victorie prin knock-out. La etapa actua
lă continuă să se antreneze, dar con
comitent este şi antrenor de box pentru 
copii şi adulţi. Printre antrenorii lui se 
numără şi campionul Europei la box 
Franko Kerki. Maxim participă cu regulari
tate la diferite campionate europene şi a 
cucerit zeci de medalii şi titluri, are 
nenumăraţi admiratori şi suporteri şi 
visează să devină campion mondial în rin
gul profesionist. Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN
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ceasta floare aleasă, 
mirosul căreia îi îmbată 

din plin pe unii, dar care este 
deosebit de vitregă cu alţii, 
ne-am dori-o cu toţii. De cele 
mai multe ori, însă, norocul este 
vitreg, după cum spuneam, cu 
noi, sau, şi de mai multe ori, nu 
ştim să-l preţuim la moment 
atunci când ne mângâie cu 
aripa-i blândă chipul. După ce 
ne scapă din mână, ne între
băm cu amărăciune: unde-o fi 
norocul meu? Pe care cărări 
s-o fi rătăcit?

Norocel

floare

aleasă!
Mulţi oameni în lumea aceasta îşi 

pun astfel de întrebare, deoarece cu 
mulţi soarta este vitregă. Nu la fiecare îi 
surâde norocul să întâlnească pe acel 
unic sau pe acea unică, cu care să-şi 
ducă traiul până la adânci bătrâneţe. 
Aşa este şi în cazul eroinei povestirii de 
mai jos. Marina a crescut într-o familie 
fericită, înconjurată fiind mereu de dra
gostea fiinţelor, care i-au dat viaţă. Au 
fost la părinţi patru copii: doi băieţi şi 
două fete. Părinţii s-au bucurat mult de 
venirea ei pe lume şi o iubeau deopotri
vă ca pe ceilalţi copii mai mari. Dar, iată, 
norocul a fost şi continuă să fie vitreg cu 
ea.

După absolvirea şcolii medii din satul 
natal, Marina a întâlnit un băiat din sat. îi 
plăcea mult de tot, el la fel ţinea la ea ca 
la ochii din cap. Dar, iată, părinţii fetei, 
când au aflat de dragostea lor, i-au inter
zis categoric să se mai întâlnească din 
simplul motiv că băiatul era dintr-o fami
lie nu prea înstărită.

-  Nu ştii tu, copilo, să prinzi de la 
viaţă ceea ce e mai bun. Dragostea nu e 
veşnică. Vin mai apoi problemele. Şi 
apoi nici frumuseţea nu-ţi este adusă pe 
farfurie ca s-o mănânci. Se trece şi ea 
foarte repede, îi ziceau părinţii.

Copila vedea că greşesc, pentru că 
simţea că va fi fericită cu Ion. Dar ce era 
să facă dacă părinţii se împotriveau cu 
atâta înverşunare. Dacă a văzut că nu-i 
poate convinge, a cedat în cele din 
urmă, deşi în suflet i-a rămas o rană 
enormă pentru mult timp.

în scurt timp, el a plecat să-şi satis
facă serviciul militar, iar Marina a susţi
nut cu succes examenele de admitere la 
facultatea de medicină generală la 
Universitatea din oraş. S-a bucurat mult 
că măcar aici norocul i-a surâs. Sorbea 
cu o sete deosebită fiecare cuvânt al 
profesorilor, iar după ore se pierdea prin 
sălile de lectură până amurgea. în al 
patrulea an de facultate, a avut fericirea 
să facă cunoştinţă cu un alt tânăr, care 
era divorţat. De data aceasta, Marina a 
fost mai insistentă în faţa părinţilor. 
Aceştia au cedat, pentru că şi fata era 
deja de măritat şi în scurt timp avea să

îmbrăţişeze profesia îndrăgită. Nu peste 
mult timp alesul ei i-a devenit soţ. însă, 
nici de data aceasta nu i-a cântat cucul 
în faţă căci, chiar din ziua nunţii, certuri
le şi neînţelegerile s-au ţinut lanţ una de 
alta. Vasile avea un caracter extrem de 
greoi. Făcea scandal mai din tot nimicul. 
Ba de la o vreme a început să vină 
acasă aghesmuit. Marina n-a mai aştep
tat să aibă un copil, a divorţat. El plecă 
să-şi facă studiile, iar apoi a fost trimis la 
lucru într-o altă regiune unde s-a şi sta
bilit cu traiul, iar Marina lucra medic-car- 
diolog la un spital din oraş. O colegă de 
serviciu, care-i cunoştea bine istoria vie
ţii, i-a propus să-i facă cunoştinţă cu fra
tele ei, ce divorţase de asemenea. 
Prietenia celor doi a durat puţin timp. 
într-o bună zi el apăru acasă, la părinţii 
ei şi ceru consimţământul lor s-o ia la 
Cernăuţi, la o zi de naştere. Din ziua 
aceea au rămas împreună la oraş. însă, 
după ce Marina a ieşit în concediu de 
maternitate, viaţa s-a complicat. Locuiau 
în chirie, căci nu aveau apartamentul lor 
şi nici bani nu prea ajungeau. Atunci au 
decis să se mute la sat, la părinţii lui. De 
la oraş n-au prea venit cu bani, cu pun
gile mai mult goale. S-au sfătuit cu 
părinţii lui şi cu ai ei şi au hotărât să con
struiască o casă la ţară. Nu i-a fost uşor. 
Cu copil mic de câteva săptămâni în 
braţe gătea de mâncare la oamenii, care 
lucrau la casă. Dar, aşa şi n-au terminat- 
o într-o vară. într-o dimineaţă soţul îi 
propuse să treacă cu traiul la părinţii ei 
până la anul viitor când vor termina 
casa. A acceptat. Cum numai s-au mutat 
cu traiul, el a plecat la oraş în căutare de 
lucru pentru a întreţine familia şi cum s- 
a dus, dus a fost. Jumătate de an n-a 
mai auzit nimic de el. A rămas de una 
singură cu un copilaş de câteva luni pe 
braţe. Fără casă, fără masă, fără nimic, 
numai ea şi copilul în seama părinţilor. 
Aşa au trecut patru ani de zile. Era 
angajată în serviciu şi părinţii o ajutau 
foarte mult. într-o bună zi a venit şi s-a 
rugat să-l ierte şi să-l primească înapoi. 
Ce era să facă biata femeie? Vroia ca 
copilul să aibă tată ca toţi ceilalţi. Totul 
mergea bine. Au cumpărat un lot de

pământ, materiale de construcţie şi s-au 
înţeles din nou să-şi facă o casă. Dar, 
într-o bună zi, scumpul ei soţ a plecat 
din nou. Marina nu s-a speriat. Cum a 
putut, a dus-o la capăt, l-a fost foarte 
greu. Lacrimile nu i se uscau nicicând 
de pe obraz. Făcea, practic, imposibilul 
pentru copilaş. Tatăl e tată, se gândea, 
iar mama trebuie să-i facă fecioraşului o 
casă pentru a avea unde intra şi de 
unde ieşi când va fi mare. De aceea a 
rezistat, probabil, la toate greutăţile. Şi-a 
durat o casă după moda de azi, ba chiar 
mai frumoasă ca la alţii. între timp, băr- 
băţelul ei cel drag nici nu-şi arăta ochii 
pe acasă. Peste vreo opt ani, când ame
najase deja toate odăile, şi-a făcut şi el 
apariţia să vadă cât a mai crescut copi
lul. Era căsătorit cu o altă femeie şi avea 
doi copii mici. Marina nu s-a sfiit deloc, I- 
a primit ca pe cel mai drag oaspete, 
neştiind ce să-i mai pună pe masă. Au 
stat de vorbă mult. Marina înţelese din 
discuţie că nu o duce chiar bine cu noua 
lui soţie. Acesta veni cu scopul să-l pri
mească din nou, dar de data aceasta ea 
l-a refuzat. Acasă îl aştepta soţia şi cei
lalţi doi copilaşi. Ce vină au sărmanii 
copii? De ce să crească şi ei fără tată? 
Şi apoi, las să mai rabde şi el. Viaţa nu 
este miere, se gândi femeia.

Nici n-a observat cum de la acea ulti
mă întâlnire s-au scurs 12 ani fără să 
mai primească o veste de la el. între 
timp, întâlnise un alt bărbat harnic şi 
cuminte. S-au plăcut şi au decis să tră
iască împreună. Ducea o viaţă ca-n 
poveşti, se bucura de atenţia şi iubirea 
omului drag, simţea cum întinereşte. 
Feciorul, care se făcuse deja bărbat în 
stare, se bucura şi el că mama, iată, va 
avea un umăr de nădejde în caz că el va 
pleca să-şi aranjeze viaţa. Dar, aripa 
neagră a destinului, a fâlfâit din nou 
peste casa ei. Peste puţin timp, soţul s- 
a îmbolnăvit grav şi a decedat. Şi de 
data aceasta, norocul a fost vitreg cu ea. 
Nu în zadar se spune în popor că dacă 
nu ai noroc de dimineaţă, nu-l ai nici 
până-n seară.

Dumitru VERBIŢCHI
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BERBECUL. O săptămână complicată în ceea 
ce priveşte relaţiile şi parteneriatele profesionale, 
aşa că e important să fii atent la dialogurile pe care 
le porţi, indiferent de context. E clar că unele tensiu

ni se pot transforma în conflicte, dar există şi 
posibilitatea ca acestea să-ţi arate ce relaţii merită să rămână în 
viaţa ta acum şi ce relaţii trebuie să se rupă. Dispui în continuare 
de foarte multă energie şi poate nu ar fi rău să faci mai mult 
sport. în altă ordine de idei, întâlnirile şi conversaţiile cu prietenii 
sunt de bun augur şi îţi pot trezi inspiraţia de a dezvolta un 
proiect curajos.

TAURUL. Există multă tensiune interioară 
pentru a încheia şi a începe, în acelaşi timp, ceva. 
Sau o necesitate de a înţelege un context relaţional, 
o situaţie în privinţa căreia încă îţi scapă multe 

detalii. Aşadar, nu-ţi rămâne decât să aştepţi, într-o 
zonă de discreţie şi atenţie sporită, să ţi se dezvăluie 
răspunsurile la întrebările nenumărate pe care le ai în ultima 
vreme. E un moment bun să te concentrezi asupra carierei şi a 
proiectelor aflate în desfăşurare la locul de muncă. Ai mai multă 
grijă de sănătatea ta.

GEMENII. Multă atenţie în zona prietenilor şi a 
proiectelor, a activităţilor sociale şi a ideilor de 
dezvoltare a vieţii tale. Se mişcă foarte rapid lucrurile 
în această perioadă, e posibil să te consumi mult, să 

simţi că nu poţi ţine pasul cum ai vrea, dar măcar 
înaintezi şi simţi că trăieşti. Unele relaţii vorfi sacrificate pe altarul 
succesului sau se vor destrăma. Atenţie la eventualele accese 
de gelozie şi invidie. O săptămână cu multe idei, inspiraţie, chef 
de aventuri şi chiar schimbări spectaculoase, mai ales în plan 
amoros.

RACUL. Se menţine marcajul semnificativ pe 
zona carierei, aşa că lupta pentru putere, control şi 
reuşita personală, continuă. Această săptămână e 
posibil să scoată la iveală o serie de temeri şi 

vulnerabilităţi, care te ajută să-ţi dai seama ce te ţine 
pe loc în plan social şi profesional. Va trebui să echilibrezi viaţa 
personală cu cea profesională şi să te mişti în direcţia potrivită, 
dozându-ţi bine resursele şi efortul. în această săptămână se pot 
ivi discuţii de bun augur, legate de bani, împrumuturi, împărţirea 
unui profit la obţinerea unor avantaje.

LEUL. Este o săptămână în care orice plan de 
^  viitor îţi este favorizat. De aici şi statul de a trece la 

acţiune. Ai putea acţiona extrem de facil, mai ales că 
beneficiezi de sprijinul celor din jur. în orice caz, cu 

atât de multe planete situate în semne de Foc, ar fi 
păcat să rămâi ‘în  banca ta” , neacţionând. în ceea ce 

priveşte latura financiară şi felul în care îţi investeşti banii şi îţi 
gestionezi valorile, nu ezita să apelezi la ajutor specializat, dacă 
simţi că nu te descurci.

FECIOARA. în ceea ce te priveşte, ca nativ al 
semnului zodiacal al Fecioarei, veştile bune au 
legătură cu sectorul partenerial; comunicarea cu cei 
care-ţi sunt asociaţi în afaceri sau cu persoana iubită 

se îmbunătăţeşte din ce în ce mai mult. Prezenţa 
Soarelui în semnul Peştilor, poate avea ca efect o decizie 
importantă cu partenerul de viaţă. De asemenea, este posibil să 
fii favorizat în chestiunile legale în care eşti implicat.

BALANŢA. Parteneriatele revin în atenţia ta, de 
^  ju. această dată obligat fiind să te ocupi de
“  armonizarea relaţiilor pe care le ai -  relaţii sau

/  parteneriate în care eşti implicat având acelaşi raport 
' " • “' a e  putere cu ceilalţi. Este posibil ca unele parteneriate 

să se rupă în aceste circumstanţe, mai ales dacă “terenul” este 
propice. Este timpul să treci la acţiune. în schimb, în ceea ce 
priveşte planurile tale de viitor, îţi este recomandat să le păstrezi 
cât mai secrete. Dacă te-ai hotărât să elimini din viaţa ta ceea ce 
nu îţi mai este de folos, acum e momentul.

SCORPIONUL. Pot apărea îmbunătăţiri în ceea 
ce priveşte parteneriatele tale. Mai ales în a doua 
parte a săptămânii, timp în care oameni care îţi sunt 
de mare ajutor vor apărea în viaţa ta. Până atunci, 

însă, luându-l în considerare pe Marte, cel care 
administrează energiile semnului tău solar şi aspectele (în mare 
parte benefice) pe care le formează la începutul săptămânii, se 
poate spune că este posibil să ai parte de cea mai frumoasă 
surpriză a vieţii tale, în ceea ce priveşte cariera ta, locul de 
muncă sau statutul tău social.

SĂGETĂTORUL. Este momentul să-ţi 
redefineşti limitele, să ştii pe ce plan te situezi, în 

. v W r /  primul rând faţă de tine însuţi şi abia apoi în raport 
cu ceilalţi. E o perioadă de redefinire a relaţiilor şi a 

valorilor în acest sens. Probabil că acum vezi nişte 
detalii pe care în trecut le-ai trecut cu vederea. Partea bună este 
că ai pârghii foarte bune şi reuşeşti să rezolvi aproape orice, în 
această săptămână. Orice proiect ai avea, acum trebuie 
reorganizat. Nu te îndoi şi fii neînfricat; acestea sunt calităţile de 
care ai nevoie în această săptămână.

CAPRICORNUL. Lumea ta interioară este cea 
care va “suferi” o schimbare importantă. Este 
momentul să descoperi un nou mod de a percepe 
şi înţelege noţiunea de “siguranţă”. Cu alte cuvinte, 

se pare că este timpul să-ţi descoperi cea mai bună 
metodă pentru a fi aplicată în acest caz. Evită, pe cât e posibil, 
certurile sau neînţelegerile cu membrii familiei. Evită să 
achiziţionezi bunuri imobiliare, cel puţin în această săptămână. 
Este posibil să-ţi schimbi reşedinţa. Şi în ceea ce priveşte 
dragostea, poate că este cazul să mai aştepţi puţin şi să nu 
acţionezi. Concentrează-te pe afaceri.

VĂRSĂTORUL. Cuvinte de dragoste, încărcate 
cu energie benefică -  de acestea este nevoie pen- 

I tru a contracara eventualele neînţelegeri care pot 
apărea în mediul tău apropiat. Doar aşa vei reuşi să 

cooperezi din ce în ce mai bine cu cei din jur, în 
special cu fraţii şi/sau surorile tale, verii, vecinii ş. a. 

Convinge-te de veridicitatea părerilor tale ori de cate ori ai 
ocazia, pe cât e posibil purtând acest dialog cu partenerul 
tău/partenera ta de viaţă. în acelaşi timp, asigură-te că nu spui 
vorbe măreţe, care să “atârne” mai greu decât îţi poţi permite.

PEŞTII. în sfârşit, se clarifică multe dintre cele 
cărora nu le-ai găsit sensul până acum. De îndată 
ce Soarele va accesa energiile semnului tău solar -  

totul va fi din ce în ce mai evident şi soluţiile potrivite 
pentru rezolvarea problemelor tale nu vor înceta să 

apară. In cazul în care trebuie să porţi o discuţie cu cei care îţi 
sunt superiori, aşteaptă să se sfârşească această săptămână şi 
abia apoi pune acest subiect în discuţie. Pregăteşte-te să-ţi vezi 
partenerul/partenera într-o nouă lumină, deoarece multe lucruri 
pe care până acum nu le-ai observat, îţi vorfi dezvăluite.

/  -A: :.
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i„circulaţia sângelui

■ t

Buna funcţionare a celulelor noastre depinde de calitatea
sângelui. La persoanele care suferă de dereglări ale circulaţiei 

sanguine, o scădere cât de mică de temperatură a aerului provoacă 
suferinţe şi dureri.

Cauzele îngroşării sângelui
Anotimpul rece aduce mai multe peri

cole, printre care şi îngroşarea sângelui, 
cu dereglări de circulaţie sanguină. Care 
sunt cauzele principale?

✓  Sângele este alcătuit din peste 90%

apă. Iarna consumul de apă scade, orga
nismul se deshidratează şi sângele se în
groaşă. La fel de nociv este şi consumul 
de apă care conţine clor, care provine din 
surse neigienice, e bogată în săruri care 
schimbă formula sângelui, dereglează 
metabolismul sau frânează asimilarea op
timă a lichidului.

✓  Creşterea acidităţii (schimbarea pH- 
ului) organismului prin consum exagerat 
de carne şi grăsimi provoacă îngroşarea 
sângelui.

✓  Lipsa de vitamine şi minerale, cum 
ar fi vitamina C, lecitină, seleniu, zinc şi 
altele, care sunt implicate activ în produc
ţia de enzime şi hormoni, poate duce la 
îngroşarea sângelui. Ca rezultat -  funcţio
narea proastă a ficatului, care este princi
palul laborator biochimic al organismului 
uman, aglutinarea eritrocitelor -  pericol de 
formare a cheagurilor de sânge.

✓  încă un motiv -  consumul exagerat 
de mic sau renunţarea totală la sare 
(sângele este o soluţie salină).

✓Persoanele ce ţin cură de slăbit sau 
post negru îşi provoacă îngroşarea sânge
lui, dacă nu consumă multă apă.

✓  Şi unele medicamente pot avea ca 
efect secundar îngroşarea sângelui: diure
ticele, contraceptivele, hormonalele, Viag- 
ra.

0  îmbunătăţirea circulaţiei sângelui 
în caz de ateroscleroză

Usturoi cu muşeţel. Se curăţă şi se spală 50 g de usturoi, se 
toacă mărunt şi se pisează. Terciul se amestecă cu 120 ml de ţuică şi 
se pune la macerat, în recipient închis ermetic, timp de 7 zile. Separat 
se opăresc 2 linguriţe de flori de muşeţel cu 200 ml apă clocotită, se 
adaugă 1,5 linguriţe de tinctură de usturoi şi se infuzează 10 
minute. Apoi se adaugă o jumătate de linguriţă de miere de 
flori tei şi se bea încet, cu înghiţituri mici. Se consumă 
câte un pahar, de 2 ori pe zi, timp de o lună.

Măceş cu scoruşe. Se aduc până la fierbe
re 1,2 litri de apă, se adaugă 50 g de măceşe şi /
400 g boabe de scoruşe roşii şi se lasă să fiar
bă pe foc slab, în vas acoperit cu capac, timp 
de 1,5-2 ore. Decoctul se răceşte, se stre- /  
coară. Se bea câte o lingură, cu 15 minute 
înainte de masă. Se fac 4-5 cure, câte 10 £% 
zile, cu pauze de 5 zile.

Rădăcină de păpădie. Două linguri de rădăcină de păpădie uscată şi mărunţită se pun în 500 ml de apă fierbin
te şi se fierb pe baie de aburi, până ce cantitatea de apă scade la 250 ml. Se lasă să se răcească şi se strecoară. Se 
beau câte 3 linguri, de 2 ori pe zi, cu 30-40 minute înainte de masă, timp de 21 de zile.

0  Remedii cu plante
✓  S u lfin a  g a lb e n ă  - are un efect deosebit, poate 

înlocui aspirina, utilizarea sa este indicată pentru profilaxia
accidentelor 
vasculare 
cerebrale, 
infarct miocardic 
şi tromboflebită. 
Planta are, de 
asemenea, un 
efect sedativ, 
îmbunătăţeşte 
funcţionarea 
inimii, circulaţia 

cerebrală şi periferică, creşte tonusul venelor, are un efect 
calmant asupra sistemului nervos. De regulă, o linguriţă 
de flori amestecate cu frunzuliţe se infuzează timp de 2 
ore, în 200 ml de apă fiartă, şi răcită la temperatura 
camerei. Pentru profilaxie, se beau câte 50-70 ml seara, 
înainte de culcare. Persoanele hipertensive trebuie să bea 
câte 100 ml, de 2-3 ori pe zi.

✓  F lo rile  d e  c a s ta n  sunt de neînlocuit în prevenirea 
infarctului miocardic (reduc vâscozitatea sângelui) şi a 
accidentului vas
cular cerebral.

Decoct din 
flo ri de castan.
O linguriţă de 
inflorescenţe 
uscate se fierbe 
într-o cană de 
apă, timp de 15- 
20 de minute.
Se bea după 
masă, înainte de 
culcare.

Infuzie din fructe de castan. Se prepară din 500 ml 
apă clocotită şi o lingură de fructe tocate. Se infuzează în 
termos minimum 2 ore, se strecoară. Se beau câte 100- 
150 ml, de 4 ori pe zi.

Tinctură de castan. în 500 ml de ţuică se pun la mac
erat 50 g de flori, fructe sau scoarţă tocată de castan, timp 
de 14-21 de zile. Se administrează câte 25-30 de picături, 
de 3 ori pe zi, cu 30 de minute înainte de masă.

✓  F ru c te  d e  p ă d u re  -  zmeura, afinele, fragii, 
păducelul, m ăceşul -  sunt benefice pentru sănătatea sân

gelui.
Proaspete sau 
uscate, se 
folosesc în 
amestec pentru 
prepararea de 
infuzii la care 
se adaugă 
rădăcină de 
odolean, roiniţă, 
scorţişoară,

ghimbir, usturoi, lămâie. Se amestecă 3-4 fructe din cele 
enumerate şi câte 3 plante, se infuzează 2 linguriţe de 
amestec în 300 ml de apă fierbinte, în termos sau pe baie 
de abur, timp de 25 de minute. Infuzia strecurată se bea 
în timpul zilei, în 4-5 reprize, timp de 21 de zile. Se poate 
îndulci cu puţină miere de albine, sirop de arţar sau de 
ştevie. După o pauză de 7-10 zile, cura se repetă.

0  Regimul alimentar
Pentru asigurarea circulaţiei sângelui în condiţii optime, 

trebuie să-i oferim organismului cantităţile necesare de 
lichid şi alimentele potrivite. Pentru prevenirea infarctului 
miocardic, scăderea hipertensiunii şi îmbunătăţirea circula
ţiei, medicii recomandă câte un pahar de apă la fiecare 2 
ore. O parte de apă se poate înlocui cu legume şi fructe ce

conţin mult lichid, cum ar fi castraveţi sau pepene roşu.
■  A lim e n te  in terzise: zahăr, alcool, bere, bău turi 

carbogazoase , c am e , grăsim i, m ezelu ri, a lim ente  s ăra 
te, s u p ă  d e  c am e , p â in e  albă, to t ce  conţine  am idon.

■  A lim e n te  reco m an d ate : fructe  de pădure , fructe  
ş i legum e, a rd e i iute, p iper, sm o chine , usturoi, u le i de  
m ăsline, portocale, lăm âi, sfeclă, rodii, s em in ţe  de  
floarea-soarelu i, ghim bir, m ăsline, u le i d in  s em in ţe  de  
in, o ţe t d e  m ere, cacao  ş i c ioco lată  am ară, fructe  de  
m are, u le i de  p e ş te  ş i peşte , tom ate, s u c  de roşii, fu lg i 
d e  ovăz, căpşuni, c ireşe, m ere, zarzavat.

Dacă suferiţi de tromboflebită, va fi foarte util să inclu
deţi în dieta dumneavoastră un amestec de usturoi, ceapă, 
lămâie şi miere.

Reţeta: se amestecă 200 g de ceapă, 100 g de ustu
roi, 50 g de lămâie şi 100 g de miere de albine. Se ia 1 
linguriţă, de 3 ori pe zi.

m- Sucuri proaspete din fructe şi legume. Un pahar 
de suc proaspăt pe zi îmbunătăţeşte formula sângelui.

Reţeta: 4 portocale, 3 lămâi şi 3 grepfruituri se storc şi 
sucul se amestecă cu 2,5 litri de apă de izvor. Băutura flui
dizează sângele, curăţă ficatul şi sistemul limfatic, reduce 
nivelul de stres.

Sucul de roşii, proaspăt stors şi băut fără sare,
este un anticoagulant şi un antioxidant excelent. în loc de 

sare, puteţi adăuga puţin turmeric sau 
pulbere din alge marine uscate.

Uleiul din seminţe de in. Reglează 
coagularea sângelui, contribuie la inactiva- 
rea colesterolului rău şi a trigliceridelor, fapt 
pentru care scade riscul de infarct miocardic. 
Se bea dimineaţa pe nemâncate o lingură de 
ulei. Se poate amesteca cu puţin lapte bătut 
sau se unge pe pâine zilnic, fără pauze. 
(Metoda este contraindicată persoanelor cu 
litiază biliară şi diaree cronică).

Oţetul de mere. Scade vâscozitatea 
sângelui prin detoxifiere. Oţetul (2 linguriţe la 
un pahar de apă caldă) se bea zilnic, dimi
neaţa, de la 2-3 până la 10-12 luni, cu pauze 
la fiecare 2 luni. Tratamentul este contraindi
cat persoanelor cu gastroduodenită şi ulcer 

stomacal. în asemenea cazuri, se bea suc de lămâie, care 
are reacţie alcalină.

Rădăcina de ghimber. Este recomandată pe timp 
de iarnă, când organismul suferă de frig. E suficientă 1 lin
guriţă de ghimbir ras, care se infuzează în 700-800 ml de 
apă fierbinte şi se bea în timpul zilei, între mese. (Nu se 
recomandă consumul preparatelor din ghimbir concomi
tent cu administrarea medicamentelor cardiace, anticoa- 
gulante, în cazuri de afecţiuni grave renale şi hepatice, 
temperatură ridicată sau pe timp de arşiţă).

Usturoiul are o acţiune puternică de lichefiere a 
sângelui. Se consumă crud. Se înghite câte un căţel pe zi 
minimum, sau sub formă de condiment. Dar şi usturoiul 
are contraindicaţii: hemoroizi, gastrită, sarcină, alăptare.

Formula AS

Rubrică susţinută de Valeria ŞTEFUREAC
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„Nl-I BAŞTINA UN CÂNTEC DE IUBIRE”
La 15 februarie 2017, 

s-au îm plin it opt 
decenii de la naşterea lui 
Ion Chilaru, cunoscut poet 
al ţinutului nostru, mem
bru al Uniunii Naţionale a 
Scriitorilor din Ucraina, 
fost redactor-şef al ziarului 
regional „Zorile 
Bucovinei", fost deputat în 
Consiliul Orăşenesc 
Cernăuţi, activist obştesc,
„un mare îndrăgostit de lume", cavaler al ordinului 
„Prietenia Popoarelor", fost membru-fondator al 
Societăţii pentru Cultura Românească „Mihai 
Eminescu" din regiunea Cernăuţi.

A venit pe lume în luna lui 
Făurar, într-un amurg de seară, 
când fulgii cădeau ca nişte stele, 
îmbrăcând frumoasa glie străbu
nă în veşmintele albe ale sinceri
tăţii. Poetul va scrie mai târziu: „Ş i 
ninge ia r/ Cu toată dem nitatea/ 
Peste câm pia/ Tinereţii m ele”.

Şi-a petrecut copilăria în mira
culoasa Vale a Prutului cu luncile 
ei de sălcii plângătoare, unde-şi 
găseau adăpost păsările călătoa
re sosite de la capătul lumii, adu
când cu ele dorul drumului: „Când 
se-ntorc din nou cocorii,/ Zorii îşi 
desfac bujorii”. Inima lui gingaşă 
de copil a fost fermecată de vraja 
morilor de apă, rânduite ca o 
baladă lângă malurile istoricului 
râu, şi care măcinau sudoarea 
ţăranului şi sufletul lui. Aici ascul
ta cu răsuflarea întretăiată poveş
tile cu Feţi-Frumoşi şi Ilene 
Cosânzene, depănate de către

pământenii săi, sfătoşi din fire.
A primit ca moştenire de la 

bunii părinţi: „Un lan de grâu/ Şi- 
un codru verde,/ Şi-un vânt şăgal
n ic / Ce se p ie rde,/ Poteci cu flo ri/ 
Prin lunca deasă/ Şi paşi rostogo
liţ i/ Prin iarba grasă,/ Un drum de 
ţa ră / Ş i a le i/ Sub bo lţile / De plopi 
şi te i,/ Apoi un v is / Şi-un cânt de 
doT’.

A absolvit Şcoala de opt ani 
din satul Molniţa, raionul Herţa, 
Şcoala medie din Horbova, ace
laşi raion, Facultatea de Filologie 
Romano-Germanică a Universi
tăţii de Stat din Cernăuţi. Trebuie 
de menţionat faptul că s-a numă
rat printre studenţii români de la 
acest aşezământ de studii supe
rioare care au semnat o scrisoare 
adresată organelor de resort ale 
oraşului Cernăuţi, ce conţinea 
rugămintea să i se atribuie străzii 
care leagă Pieţele Centrală şi

Teatrală numele Marelui 
Eminescu.

La 1959 devine director al 
şcolii din localitatea natală, înră
dăcinând în inimile discipolilor 
dragostea pentru graiul matern. 
După şase ani, îmbrăţişând acti
vitatea de jurnalist, „s-a impus 
publicului din Bucovina ca o per
sonalitate de respiraţie atât naţio
nală, cât şi internaţională, des
chisă spre zonele de lumină ale 
fraternităţii dintre popoare”.

Problematica poeziei lui Ion 
Chilaru e una majoră, ce dezbate 
teme esenţiale ale existenţei 
umane. Iubirea de ţară, de 
oameni îl îndrumă pe poet la ver
bul patetic, la comunicarea direc
tă. El vede rosturile poeziei sale 
în a da glas cuvintelor simple, 
cuvintelor de toate zilele: 
„Pământule, aşa cum e ş ti,/ în 
mine to t m ai mândru creşti/ Şi 
spui cuvinte de grâu şi de dor/ Şi 
verbul tău e m urm ur de iz v o r/ Şi 
spui cuvinte de azi, de v iito r/ Şi 
verbul tău e traiectorie în zbor”.

Pentru Ion Chilaru patriotis
mul nu e doar un sentiment civic, 
ci un mod de existenţă lirică: 
„Verde, iarbă verde - / Baştină şi 
cânt,/ Verde, iarbă verde - / Stele 
şi păm ânt;/ Verde, iarbă verde - / 
Nume de e ro i,/ Verde, iarbă verde 
- / Secetă ş i p lo i,/ Verde, iarbă 
verde - /  Codrul carpatin,/ Verde, 
iarbă verde - / Verdelui m ă-nchin;/ 
Verde, iarbă verde - / Zbor înari
p a t,/ Verde, iarbă verde - / P lai 
înnobilat”.

Poezia lui Ion Chilaru este 
rodul unui suflet sensibil, neliniş
tit, plin de candoare, peste margi
nile căruia se revarsă focul dra
gostei pentru ţinutul natal: „Eu 
n ic iodată / N-am căuta t/ Ş i nu

caut/ L in iştea/ In lin iş te -i/ Şi cău
ta re a -/ Plină de tum ult”.

în necrologul din 4 iunie 1994, 
semnat de colectivul redacţiei zia
rului „Zorile Bucovinei”, se men
ţionează: „Talentul de publicist i-a 
fost logodit mereu, în realizările 
cele m ai de valoare, cu darul poe
tic -  principala chemare a vieţii 
sale. Faptul că a fost nu un sim 
plu versuitor, ci un poet de voca
ţie, un cântăreţ veritabil ş i inspirat 
îl atestă cele m ai rezistente piese 
din creaţia sa literară, poeziile 
scrise la tensiunea tră irilo r auten
tice, din îndem nul in im ii”.

Pentru a înveşnici memoria 
cunoscutului poet, activist obş
tesc şi om de cultură al ţinutului 
nostru, sesiunea a XIl-a de legi
slatura a 5-a a Consiliului Orăşe
nesc a adoptat hotărârea din 25 
ianuarie 2007, ca noua stradă din 
microraionul „Roşa” să poarte 
denumirea „Ion Chilaru”.

Petru GRIOR, 
directorul Centrului de 

Cercetări Istorice şi Culturale 
din Cernăuţi, membru 

al Uniunii Naţionale 
a Jurnaliştilor din Ucraina

în  z iu a  d e  15 feb ru arie , la  
re d a c ţia  z ia ru lu i re g io n a l „ Z o 
r ile  B u c o v in e i” a fo s t c o m e m o 
ra t  Io n  C H IL A R U  -  om ul, p o e 
tul, re d ac to ru l.

A lă tu r i d e  c o le c tiv u l a c tu a l 
a l re d a c ţie i a u  fo s t p re z e n ţ i  
m e m b rii fa m ilie i C h ilaru , re p re 
z e n ta n ţi a i a u to rită ţilo r  ş i  C o n 
s u la tu lu i G e n e ra l a l R o m â n ie i 
la  C ern ăuţi, s criito ri, fo ş ti c o la 
b o ra to r i a i p u b lic a ţie i, p e d a 
g o g i, e le v i ş i  o a m e n i d e  c u ltu 
ră.

UN REPREZENTANT AL 
FAMILIEI MANDICEYSCHI -

ERAST
Din cele mai vechi timpuri, Bucovina era slăvită prin familii de intelec

tuali, care creau reuniuni culturale. Prin intermediul acestor reuniuni 
se organizau serate muzicale, reprezentări teatrale. Un loc deosebit în 
activitatea acestor reuniuni culturale ocupa familia Mandicevschi.

Sunt bine cunoscuţi Eusebie şi Gheorghe 
Mandicevschi -  renumiţi compozitori, Cons
tantin Mandicevschi -  profesorul de istorie, 
director de liceu, director al Bibliotecii Uni
versităţii din Cernăuţi, compozitor, autorul 
renumitului „imn al Ţării Fagilor” -  „Cântă cu- 
cu-n Bucovina”, Ecaterina -  traducătoare şi 
pedagog de muzică. Dar, iată, fratele lor, 
Erast Mandicevschi, din păcate, a fost dat ui
tării.

Erast Mandicevschi s-a născut la 29 
septembrie 1860, în satul Băhrineşti (astăzi 
raionul Hliboca), şi a murit în 1946, la 
Bucureşti. A învăţat la Gimnaziul Superior de 
Stat din Cernăuţi (Obergymnasium), 
susţinând examenul de maturitate în 1879. 
Este absolvent al Facultăţii de Drept a 
Universităţii din capitala Bucovinei (1883).

A fost vicepreşedinte, membru activ, între 
anii 1879-1883, al Societăţii Academice 
„Junimea” din capitala Bucovinei istorice. 
Erast Mandicevschi a fost şi membru al 
Societăţii „Arboroasa”, înfiinţată la 10 de
cembrie 1875 din care făceau parte studenţii 
români de la Universitatea din Cernăuţi. 
Pentru ţinuta demnă, românească şi 
atitudinea patriotică şi curajoasă, societatea 
a fost desfiinţată la 13 noiembrie 1877 de 
către guvernul austriac. Dar, ideile şi ide
alurile „Arboroasei” n-au murit, ci au rămas 
peste ani. Ele vor continua să însufleţească 
studenţimea română după Marea Unire din

1918, când ia fiinţă centrul studenţesc 
„Arboroasa”. La 9/21 decembrie 1875, a avut 
loc şedinţa Societăţii culturale „Arboroasa”, 
unde Ciprian Porumbescu este numit „re- 
gens chori” -  conducătorul corului „Arbo
roasa”. Tânărul muzician şi patriot a fost im
pulsul dinamic, principalul motor al „Arbo
roasei”. Societatea îl preocupa mai mult 
decât orice. între ani 1875-1877 activitatea 
lui Ciprian Porumbescu la Societatea „Arbo
roasa” s-a întretăiat cu cea a lui Erast Man
dicevschi, pe care compozitorul l-a cunoscut. 
Ciprian Porumbescu a compus pentru 
„Arboroasa” o serie de cântece pe versuri 
de I. A. Lapedat, Vasile Bumbac, Tudor Ste- 
fanelli. Mai târziu va compune muzică pe 
versurile lui Erast Mandicevschi, Atanasie 
Marinescu, Nicu Xenopol , Dimitrie Petrino 
etc.

în anul 1879, când Erast Mandicevschi 
îşi făcea studiile la Viena, din nou s-a întâlnit 
cu Ciprian Porumbescu, care frecventa des 
societatea lui Erast Mandicevschi, apreciată 
în lumea muzicienilor. Ciprian Porumbescu 
va fi autorul multor compoziţii pe versurile lui 
Erast Mandicevschi.

Are o strălucită carieră juridică: în anul 
1910 a fost consilier aulic şi preşedinte al 
Tribunalului Suceava; în anul 1912 a fost 
consilier la Curtea de Casaţie din Viena, pri
mind Ordinul „Sf. Leopold”. în 1919, a fost 
secretar-şef de justiţie în Cernăuţi; de la

1920 -  şi la înalta Curte de Casaţie şi a 
Justiţiei din Bucureşti; la fel şi profesor uni
versitar de drept civil la Universitatea din 
Bucureşti.

Din anul 1920 a fost preşedinte al Aso
ciaţiei „Cercul Bucovinenilor” din Bucureşti, 
editor al publicaţiei „Gazeta bucovinenilor”, 
între anii 1934-1938. După Unirea din 1918 
a fost secretar pentru justiţie al Guvernului 
local al Bucovinei. A avut o bogată activitate 
publicistică în presa de specialitate a 
timpului, a fost membru al Societăţii pentru 
Cultura şi Literatura Română în Bucovina în 
perioada austro-ungară.

Erast Mandicevschi este unul dintre 
membrii familiei Mandicevschi despre care 
merită să se scrie şi să se evoce.

Vladim ir ACATRINI, 
colaborator la Biblioteca ştiin ţifică  

a Universităţii Naţionale 
„Iu. Fedkovyci” din Cernăuţi

Rămâi cinstit
şi cu dreptate
Lui Dumitru COVALCIUC 

la 70 de ani

iarna a s o s it în B ucovina  
Ş i A n u l N ou  se-n cepe în ţin u t 
Atunci, dem ult, văzut-ai Tu lum ina  
Aici, la Oprişeni, c â n d  te-a i născut

R ăzbo iu l s-a sfârşit, e tim pul greu  
Ş i foam etea acest m eleag  s trăbate  
D a r te-a lu a t în p a ză  D um nezeu  
Te-a ocro tit ş i te-a ferit d e  toate

Ş i ţi-a  m a i d a t un d a r d eoseb it -  
In  in im ă ş i su fle t să  iubeşti 
G raiu l m atern  d e  D um nezeu  s fin ţit 
C ât tim p trăieşti m ereu  îl p ro slăveşti

S atu l natal, Tereblecea, Cernăuţi 
A n ii de  şcoală  unde-a i p etrecu t 
S u n t sigur, n iciodată  n-o s ă -i uiţi 
C ăci c e l ce  eşti acum , e i te-au făcu t

Ş i dragostea nem ărg in ită  de p o p o r  
D e Patrie, d e  g ra iu l c e l străbun  
Te-a înălţat d in tinereţe-n zb o r  
S ă cucereşti a-n ţe lepciun ii turn

Da, a i avu t ş i g reu tă ţi în  viaţă  
Fiecăruia  aşa îi este  dat 
D a r a i avu t în D um nezeu  speranţă  
Ş i toate câte-au  fo s t le -a i în fruntat

A i fost, în p rim u l rând, un ziaris t 
Cu un ta lent ceva deosebit 
Traducător a i fo s t ş i pub lic is t 
D a r p rinc ipalu l - scriito r vestit

Fo lc lo ru l l-a i cu les d in tinereţe  
Ş i am intirile  ace lo r deportaţi 
D in an ii g re i de ja le  ş i tristeţe  
La ch in uri ş i la m oarte  condam naţi

Ia r  la s fârş itu l veaculu i trecut 
In  B ucovina pentru -n tâ ia  oară  
Societatea „ A rb o ro as a ” a apăru t 
Societate  nouă, culturală

Ş i „Tara  F a g ilo r” -  revistă  m inunată  
A pare-n  cadru l aceste i socie tăţi 
D e to ţi rom ân ii pa trio ţi m u lt aşteptată  
Cu adevăr istoric, noutăţi

Ş i cu  ecou l m arto rilo r vii 
Ce au  trecut ca lvaru l s ta lin ist 
Cu cântece, tradiţii, p o e z ii 
Cu-n conţinut m a i vesel ş i m a i trist

Ş i m eritu l acesta  foarte  m are  
li aparţine lu i D um itru  O prişan  
C are prin  m uncă, dragoste, ardoare  
în  fiecare  z i din  an în an

înalţă s lava  aceste i socie tăţi 
Aici, la noi, ş i undeva departe  
A colo  unde s u n t com unităţi 
U nde trăiesc rom ân i

d e-a i noştri, frate

A ju n s-a i m ân d ru  a z i la  ju b ileu  
L ă sâ n d  în urm ă zâm b e t ş i tristeţe  
S ă-ţi dea o viaţă lungă D um nezeu  
C u-adânci ş i fericite  bătrâneţe

Vreau să-ţi doresc  din  su fle t sănăta te  
Ş i s incere  e u  m ulţum iri ţi-aduc  
R ăm â i m ereu  c instit ş i cu  dreptate  
A c e l ce  e ş t i -  D um itru  Covalciuc

lurie  ZE G R E A  
Satul Stăneşti 
Ianuarie 2017
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în aceste zile splendide de Făurar 
şi-a sărbătorit ziua de naştere domnul

Viorel IASTREMSCHI,
şeful Administraţiei Raionale de 

Stat Herţa. întotdeauna a muncit cu 
dăruire 
deplină, a 
căutat să 
ajute oame
nii, să-i înţe
leagă, le-a 
întins o 
mână de 
ajutor nu ca 
reprezentant 
al puterii, ci 
ca om, ce 
pune preţ pe 
asemenea 
trăsături 
alese ca bu
nătatea, mărinimia, demnitatea. întot
deauna a găsit timp să-l asculte pe om, 
a căutat să-l înţeleagă şi pe măsura 
posibilităţilor să-l ajute.

Cu ocazia zilei de naştere, repre
zentanţii organelor puterii şi autoadmi- 
nistrării locale, organizaţiilor publice şi 
prietenii îl felicită din suflet, dorindu-i 
sănătate, viaţă lungă şi fericită. Rămâ
neţi şi în continuare aşa cum vă ştiu 
prietenii, rudele, consătenii -  cu o 
omenie aleasă.

La m ulţi ani!

Deşi iama ne mai ţine în 
prizonieratul vânturilor reci şi 

ale zilelor posomorâte, totuşi, în 
sânul naturii înfloresc ghioceii,

primii ambasadori ai noului _______ _____
anotimp. Aceste flori vin parcă MM I
să vestească lumii întregi des- 

pre sosirea mult aşteptatei 
primăveri ce cuprinde cu un f i o r ^ ^ ^ ^ ^ ^ B  T  
duios şi inimile cititorilor noştri. '
unii adunând în glastre florile 

noului anotimp pentru a fi d ă r u i - ^ ^ ^ ^ ^ ^ B ,  >/ r /  
te celor mai scumpe fiinţe cu prilejul zilei de naştere, la fel precum a pro

cedat domnul Ion împreună cu fiica Solomia din or. Cernăuţi care au 
adunat cu multă dragoste şi dor pentru scumpa lor soţie şi mămică -

Daniela BICER,
brânduşe şi ghiocei la cei 25  de ani pe care îi va sărbători 

zilele acestea.
Doamna Daniela e o fire veselă şi deschisă, e plină de optimism 

şi dragoste faţă de tot ce o înconjoară, mai cu seamă faţă de cei 
care sunt mereu alături -  rude şi prieteni. Cu un buchet mare de feli
citări pentru scumpa fiică şi surioară Daniela, în aceste zile, se adre
sează părinţii Vasile şi Ancuţa Bâcu, fratele Adrian împreună cu prietena 
Mirela, mama-soacră Tamara împreună cu toată familia Bicer, naşii de 
cununie. Ei îi doresc tot binele din lume, zile senine şi o veşnică primă
vară însorită pe toate drumurile vieţii. La aceste frumoase feli
citări însoţite de sincere urări, se alătură şi 
de botez Vladimir şi Valentina Robu, 
din tot sufletul:

Să nu cunoşti necazu-n viaţă/ Şi 
durerea să n-o ştii,

Mereu să-ţi înflorească zâmbetul pe 
faţă/Ş ipum ri tânără să fii.

Toate-s o
deşertăciune, inuti
le, dacă n-auzi gla
sul unui bătrân aflat 
în impas. Toate-s 

lipsite de sens, 
dacă nu te grăbeşti
să-i întinzi o mână . ţ l
de ajutor, viaţa-i lip- > H

sită de farmec, 
dacă nu păşeşti pe 

calea facerii de ■  
bine. Domnul

Ion SEMENIUC
din comuna Boian, raionul Noua Suliţă, a însuşit 

încă din fragedă copilărie aceste legi ale omeniei. La 
cei 49 de ani împliniţi, patronul întreprinderii 
„Rodniciok” şi deputatul în Consiliul Regional, mult sti
matul domn Ion Semeniuc împreună cu iubita soţie, 
doamna Alina, seamănă în inimile urmaşilor: a fiului 
Ion şi celor două fiice-gemene, Marina şi Vera-Violeta, 
adevărate valori-frumosul şi milostenia.
Este un fiu al Boianului şi contribuie la dez
voltarea satului în care s-a născut şi a altor 
localităţi din raionul Noua Suliţă: reparaţia dru
murilor, construcţia obiectelor ce ţin de sfera 
socială, a magazinelor, hotelului, reparaţia 
capitală a căminului cultural, suportând 
întregul volum de cheltuieli financiare.

Şi astăzi, mult stimate Ion, fiinţele 
scumpe inimii dumneavoastră şi prietenii 
vă adresează sincere felicitări, dorindu-vă 
sănătate, zile senine de lumină pline, 
armonie în familie, tihnă-n casă şi 
pe masă.

Mulţi ani fericiţi!

wI IMi-e drag să ştiu că noaptea, /Oricât ar fi de-adâncă, 
Lumina niciodată /Nu poate să înfrângă.
Mi-e drag să ştiu că-n orice /  Fmmoasă primăvară 
Cocorul se întoarce/ Neobosit în ţară.

Sărbătorita noastră, doamna
Lidia CODIŢA

din satul Costiceni, raionul 
Noua Suliţă, aşteaptă mult acest 
anotimp -  va fi cea de-a 6 0  a 

primăvară în viaţa ei.
La 17 februarie dumneaei îşi 

va prinde încă o floare în cununa 
vieţii. Se mândreşte mult cu anii 
trăiţi, căci ei n-au trecut în zadar, a 
căutat şi caută întotdeauna să 
lase urme frumoase pe pământ, 
să dăruiască toată dragostea ini
mii celor scumpi, celor dragi. împreună cu soţul Victor 
au educat deosebit de frumos două fiice, Cristina şi 
Fergana. Are doamna Lidia şi un nepoţel -  mândria şi 
bucuria cea mai mare a bunicuţei. Cu mâinile proprii a 
amenajat casa şi a sădit foarte multe flori în curte, care 
primăvara se aseamănă cu un colţişor de rai.

Doamna Lidia este felicitată din tot sufletul cu oca
zia minunatului jubileu de către soţul Victor, 
mama Maria, fiicele Cristina şi Fergana, 
ginerele Andrian, nepoţelul Artiom, socri 
Victor şi Viorica, care îi aduc în dar un mare 
buchet de flori, urându-i sănătate, bucurie 
şi mai multă-multă fericire, fiindcă merită 
toată fericirea şi tot binele din lume.

Va invitam la 
Mărţişor"-2017!

Zile senine, de bucurie pline, 
viaţă lungă, sănătate, prosperitate, 

optimism şi linişte sufletească îi 
urează domnului

Gheorghe 
URSULEAC

din suburbia Roşa, întreaga 
familie cu ocazia aniversării onorabi

lului jubileu de
8 0  de ani. Tată grijuliu, socru înţelegător, bunic exemplar, 

consătean respectat -  astfel ar putea 
fi caracterizat sărbătoritul.

Domnul Gheorghe a lucrat toată viaţa zugrav. La Roşa el 
este stimat de locuitori pentru munca devotată, pentru respectul 
şi stima faţă de ceilalţi, pentru omenie şi înţelepciune. Este o fire 
receptivă, gata să acorde ajutor oricui şi oricând.

împreună cu soţia care de 53 de ani nu mai este 
rvrintre noi, au crescut şi au educat 8 copii fru- 

îoşi, cărora de mici le-au altoit în suflet cele 
mai nobile calităţi -  omenia şi bunătatea. 
Cu respect şi sincere cuvinte de mulţumire 

adresează astăzi domnului Gheorghe cei 28 
nepoţi şi 31 de strănepoţi, care-l iubesc nespus 

mult. Domnului Gheorghe îi sunt adresate cele 
sincere felicitări cu urări de sănătate, fericire şi 

voie bună din partea celor mai apropiate persoane -  
familiei, deoarece merită din plin. Care îi mai

spun cu drag:
Binele ce-l semănaţi în ju r/S ă  vă revină înzecit 
Şi să vă facă traiul mereu fericit,/Să vă dea

Bunul Dumnezeu bucurie,
Prosperitate şi ca alături/Cele mai scumpe persoane să vă fie. 
Să vă-nsoţească Dumnezeu /Ş i să simţiţi căldura

inimilor noastre
în zi de bine şi de greu. /Noi vă dorim mulţi ani cu sănătate!

Următorul mesaj, însoţit 
de alese cuvinte de felicita

re, îl transmitem pentru doamna
Maria URSULEAC

din frumoasa suburbie Roşa. 
în aceste zile, la mijloc de Făurar, 
doamna Maria îşi sărbătoreşte 
ziua de naştere, adăugându-şi 
în buchetul vieţii cel de-al 43-lea 
trandafir. De mică a fost deprinsă 
să muncească pentru binele 
familiei. Toţi cei care o cunosc, o 
stimează pentru seriozitate, 
inimă blajină şi înţelepciune.
Modestă şi exigentă faţă de sine, trăiesc împreună cu soţul 
în dragoste şi bună înţelegere, muncind pentru liniştea, bine
le şi bunăstarea familiei.

Iar astăzi, cu acest deosebit prilej, când îngerul păzitor îi 
aduce pe aripi încă un an de viaţă, cele mai dragi fiinţe, 
membrii familiei, cumnaţii şi cumnatele îi doresc sărbătoritei o 
viaţă fericită, norocoasă, oferindu-i cele mai mândre buchete de 
flori şi adresându-i cele mai gingaşe cuvinte de mulţumire şi 
recunoştinţă pentru că e o soţie iubitoare şi mamă grijulie. Ştiind 
că toţi cei dragi inimii se vor aduna la masa de sărbătoare, 
venim şi noi pentru a-i ura cu drag mulţi ani fericiţi şi tot binele 

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

DRAGI CONAŢIONALI!
Vă invităm cu drag la tradiţionala Sărbătoare a 

primăverii „Mărţişor” -  ediţia a XXI l-a, organizată de 
Societatea pentru Cultura Românească „Mihai 

Eminescu”
din regiunea Cernăuţi.

Manifestarea va avea loc 
duminică, 5 martie, 

în sala Palatului Academic al Universităţii 
Bucovinene de Medicină din Cernăuţi 

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

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

această acţiune: suntem deschişi pentru o 
colaborare informativă, sau publicitară reciproc 

avantajoasă şi ne vom bucura de orice propunere. 
Conturile noastre bancare: ToBapMCTBO pyMyHCbKOÎ 
KyjitrypM iM. M. EMiHecKy n /p  26004000254387 b 

nAT YKpcoLt6aHK, MCDO 300023, m. Ki/iîb (în 
grivne) şi 57: /UKRSOTSBANK, KIEV, SWIFT 

UKRSUAUX, 59:/26003010073281 (EUR)TOV 
Rumunskoyi kultury, Tsentralna ploshcsha 9, 

CHERNIVTSI, CERNIVTSI REGION 
(cu menţiunea -  ajutor nerambursabil 

pentru activitatea Societăţii „Mihai Eminescu”). 
Informaţii suplimentare, sugestii, propuneri 
de colaborare cu potenţialii sponsori -  tel. 

(0038) 050-627 41 56; 050-602-41-62; 066- 
9155877; e-m ail:vasilebycu(d)qm ail.com .

Vă aşteptăm cu drag!
P rezid iu l S ocie tăţii de Cultură R o m ânească

„M ih a i E m in e sc u ” 
din regiunea C ernăuţi

Emoţii primăvăratice, 
pline de bucuria împlinirilor 

şi dulceaţa visurilor, 
vibrează în inima doamnei

Eleonora
SCHIPOR,

pedagog organizator, con
ducătoarea cenaclului literar 
„Lămâiţa”, profesoară la CIE 
Cupca, raionul Hliboca, care 

în aceste zile îşi sărbătoreşte 
ziua de naştere.

Cu acest prilej, toţi cei 
care o iubesc şi-i preţuiesc 
calităţile sufleteşti, îi aduc sin
cere cuvinte de felicitare şi-i 
doresc odată cu tradiţionalul 
“La m ulţi an i!”, multă sănă- 

Bunul Dumnezeu, 
tandreţe şicu

tate şi binecuvântare de la 
Cu un buchet de flori 

nespusă dragoste o felicită colectivul peda
gogic, elevii şi părinţii lor şi nu în 
rând colectivul ziarului „ L.C.”, al 
corespondent netitular este. Fie ca 
şi fericirea să vă înflorească mereu 
inimă, sufletul să vă fie plin de 
şi duioşie, iar Bunul Dumnezeu să vă poarte 
paşii pe cărările pline de lumină şi soare.

IN ATENŢIA CITITORILOR!
( Dacă doriţi ca felicitările şi publi

citatea dumneavoastră să apară la timp, 

vă rugăm să le expediaţi pe adresa re

dacţiei până în ziua de marţi a săp

tămânii de apariţie a ziarului.

Colectivul redacţiei
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Beyonce va 
avea gemeni

Beyonce este însărcinată 
pentru a doua oară şi, 

de data aceasta, cu gemeni. 
Anunţul a fost făcut pe contul 
de Instagram, mesajul fiind  
însoţit de o fotografie cu 
fericita mamă. „Vrem să 
împărtăşim dragostea şi fe ri
cirea noastră. Am fost 
binecuvântaţi de două ori. 
Suntem foarte recunoscători 
că familia noastră va mai 
creşte cu doi copii şi vă 
mulţumim tu tu ror pentru gân
durile voastre. Familia 
Carter” , a scris vedeta pe 
pagina de Instagram.

Beyonce este căsătorită cu 
rapperul Jay Z din 4 aprilie 
2008. Cei doi s-au apropiat 
datorită colaborării muzicale „03 
Bonnie and C lyde“ , la acel 
moment apărând speculaţii 
referitoare la o posibilă relaţie 
amoroasă. Cei doi sunt renumiţi 
pentru faptul că sunt foarte 
discreţi în legătură cu viaţa lor 
amoroasă, deşi de-a lungul tim
pului au apărut prin presă zvo
nuri despre eventuale episoade 
tumultuoase. în anul 2010, 
Beyonce a pierdut o sarcină şi a 
mărturisit la momentul respectiv 
că a fost „cea mai tristă perioadă 
din viaţa ei“. în prezent cei doi 
au împreună o fiică, Blue Ivy, în 
vârstă de 5 ani. Beyonce este 
una dintre cele mai apreciate şi 
premiate artiste. Ea are în pal
mares nu mai puţin de 17 premii 
Grammy, cele mai importante 
distincţii din industria muzicală.

Cristina GOSTIUC
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