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Continuă 'războiul” dintre Primăria Cernăuţiului şi operatorii de transport
La Cernăuţi continuă "răz

boiul” dintre operatorii de 
transport public şi Primăria 
oraşului. Majoritatea firmelor 
specializate în transportul de 
pasageri au redus numărul 
rutierelor.

în consecinţă, circulaţia pe 
străzile oraşului s-a transformat 
într-un adevărat colaps şi mii de 
cernăuţeni au fost nevoiţi să ajun
gă la seerviciu cu taxi-ul sau pe 
jos. Operatorii de transport 
revendică majorarea preţului 
unei călătorii până la 5 grivne pe 
motiv că a crescut semnificativ 
preţul la combustibil şi piesele de 
schimb. Primarul oraşului, 
Oleksii Kaspruk, a declarat că va 
suspenda acordurile semnate cu 
transportatorii. în cazul dacă pro

testele vor continua, conducerea 
oraşului va apela la ajutorul 
întreprinderilor şi va spori numă
rul troleibuzelor. Primarul 
consideră că acţiunea de protest 
este o conspiraţie pusă la punct 
de transportatori şi de unii 
deputaţi locali. De asemenea şi 
cernăuţenii se pronunţă împotriva 
majorării tarifelor la călătorii. Pe 
reţelele de socializare au apărut 
apeluri de a boicota rutierele şi de 
a apela la alte mijloace de trans
port, inclusiv la bicicletă. Miercuri 
operatorii de transport s-au 
întâlnit cu reprezentanţii Primăriei 
în vederea găsirii unei soluţii 
optime pentru situaţia creată, 
întâlnirea s-a încheiat cu scandal, 
învinuiri reciproce şi fără nici o 
decizie adoptată.

Recrutarea de primâvară bate la usă
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Comisariatele militare au 
început pregătirile către campania 
de recrutare în armată a militari
lor în termen. în această 
primăvară în rândul Forţelor 
Armate vor fi înrolaţi 305 tineri 
bucovineni. Oficial campania de 
recrutare demarează în aprilie, 
însă viitorii militari sunt deja invitaţi 
să treacă comisia medicală. ”în 
martie recruţii vor trece examenul 
medical, iar pe 4 mai vor fi trimişi 
la centrele de pregătire din 
Staryciah (regiunea Lvov) şi Des- 
na (regiunea Cerkasy)”, declară 
comisarul militar al regiunii, 
Volodymyr Şvediuk. Pentru a 
trece comisa medicală sunt 
chemaţi tinerii cu vârsta cuprinsă 
între 18 şi 27 de ani, însă în arma
tă vor pleca doar acei care au 
atins vârsta de 20 de ani.

Guvernatorul Fisciuk s-a întâlnit5

cu Ambasadorul Moldovei în Ucraina

La data de 1 martie, Ambasadorul Republicii 
Moldova în Ucraina, Ruslan Bolbocean, a avut o 

întrevedere cu Guvernatorul regiunii Cernăuţi, 
Oleksandr Fişciuk. La discuţii a participat şi dl Ion 
Stratulat, viceministrul dezvoltării regionale şi 
construcţiilor al Republicii Moldova.

în cadrul întrevederii au fost 
abordate un şir de subiecte ce 
vizează cooperarea interre
gională şi transfrontalieră, inclu

siv colaborarea comercial-eco- 
nomică. Un subiect de bază de 
pe agenda întrevederii a consti
tuit problematica reglementării

raporturilor de proprietate, în 
special funcţionarea Carierei de 
nisip şi pietriş din Cernăuţi, afla
tă în gestiunea Republicii 
Moldova. Un subiect aparte al 
discuţiilor a vizat protejarea 
ecosistemului bazinului râului 
Nistru, în conformitate cu înţe
legerile convenite în cadrul 
recentei vizite de lucru la Kiev a 
prim-ministrului Republicii 
Moldova, Pavel Filip.

S-a scumpit energia electrică!

începând cu 1 martie, preţul 
energiei electrice a crescut cu 
30%. Decizia aparţine Comisiei 
naţionale care efectuează regle
mentarea de stat în domeniul 
energiei şi utilităţilor. Astfel, 
cetăţenii care consumă până la 
100 kilowat-oră vor plăti câte 90 
de copeici pentru fiecare kilowat 
(preţul vechi era de 71,4 
copeici). Cei care consumă

lunar peste 100 kilowat-oră vor 
achita 1,68 grivne pntru un Kwh. 
Pentru familiile cu mulţi copii, 
cele adoptive şi casele de tip 
familial preţul unui Kwh va fi de 
0,9 grivne indiferent de volumul 
consumat. Experţii în domeniu 
susţin că energia electrică va 
continua să se scumpească şi 
aceasta va duce la creşterea 
datoriilor populaţiei la utilităţi.

Amenzi usturătoare pentru 
arderea deşeurilor vegetale

Este binecunoscut faptul că 
în perioada sezonului de primă
vară foarte mulţi cetăţeni utili
zează focul deschis la lucrările 
de igienizare a grădinilor, curţilor, 
terenurilor virane, păşunilor etc., 
pentru distrugerea resturilor 
furajere şi menajere, respectiv a 
vegetaţiei uscate. Aceste activi
tăţi întreprinse fără a se lua 
măsurile necesare de prevenire 
a extinderii focului, constituie

cauzele cele mai probabile de 
producere a unor incendii.

Numărul mare de arderi 
necontrolate aduce în atenţie 
pericolul pe care îl reprezintă 
utilizarea focului deschis în 
zonele cu vegetaţie şi măsurile 
de apărare împotriva incendiilor 
ce trebuie luate pe timpul utili
zării focului deschis la arderea 
de mirişti, vegetaţie uscată şi 
resturi vegetale.
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Din vară, fără vize în Uniunea Europeană
A

In viitorul apropiat 
cetăţenii ucraineni vor 

circula fără vize în 
Uniunea Europeană. 
Negocierile între institu
ţiile de la Kiev şi cele ale 
Uniunii Europene cu privi
re la acordarea regimului 
de circulaţie fără vize s- 
au finalizat cu succes, 
notează agenţia de presă 
UNIAN.

Vestea a fost comunicată pre
sei de misiunea Ucrainei la Uniu
nea Europeană. Potrivit mesa
jului transmis de diplomaţii ucra
ineni, „Consiliul Uniunii Euro

pene, Parlamentul European şi 
Comisia Europeană au ajuns la o 
înţelegere cu privire la punerea la

dispoziţie, pentru Ucraina, a regi
mului de circulaţie fără vize, deci
zia urmând să fie confirmată, joi,

la Comitetul reprezentanţilor per
manenţi ai statelor-membre ale 
Uniunii Europene (COREPER)”.

Ulterior, decizia trebuie să fie 
adoptată în Parlamentul Euro
pean, atât în Comitetul libertăţilor 
cetăţeneşti, cât şi într-o şedinţă de 
plen a legislativului Uniunii Eu
ropene. Ultima etapă va fi confir
marea respectivei hotărâri la o 
şedinţă a Consiliului Uniunii 
Europene. Documentul trebuie să 
conţină semnăturile preşedintelui 
Parlamentului European şi ale 
reprezentanţilor din Consiliu, după 
care poate fi publicat în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene. 
Intrarea sa în vigoare şi ridicarea 
efectivă a vizelor pentru cetăţenii 
ucraineni care călătoresc în state- 
le-membre ale Uniunii va avea loc 
la 20 de zile după publicare.

Violenţa în familie, 
un semnal de alarmă

Numărul bărbaţilor care-şipun 
soţia la punct cu pumnul, 

în creştere
în Ucraina, violenţa casnică a devenit 

o problemă acută. Mai mulţi bărbaţi cred 
că prin forţă fizică reuşesc să domine 
persoanele de sex feminin, mai ales, 
soţiile lor. De regulă, aceste femei accep
tă situaţia, considerând că este un sacri
ficiu care merită făcut pentru copii.

în cadrul Ministerului Afacerilor Interne al 
Ucrainei va fi creată o unitate pentru pre
venirea şi combaterea violenţei în familie. 
Noua unitate va fi formată din reprezentante 
ale sexului frumos. Despre aceasta a 
declarat în cadrul unei conferinţe de presă 
ministrul-adjunct al MAI, Anastasia Deeva. 
’Am demarat acest proiect pentru a crea o 
reţea de femei-poliţist, care să combată 
violenţa în familie”, a spus A. Deeva.

Problemele legate de violenţa casnică 
împotriva femeilor, dar şi a copiilor, nu sunt 
reflectate suficient în mass-media. Atenţia 
jurnaliştilor e concentrată mai mult la eveni

mentele din Estul răzvrătit al Ucrainei, 
declaraţiile de avere ale politicienilor, etc. în 
consecinţă, cetăţenii de rând deţin informaţii 
sumare cu privire la amploarea acestui feno
men. Potrivit datelor oferite de Ministerul 
Politici Sociale, anual în Ucraina sunt înre
gistrate oficial circa 100 de mii de cazuri de 
violenţă în familie. în realitate, această cifră 
este cu mult mai mare. Majoritatea victimelor 
aleg tăcerea şi se adresează organelor de 
drept numai atunci când paharul răbdării s-a 
umplut. Statisticile oficiale atestă că nici un 
bărbat nu a semnalat că suferă din cauza 
violenţei casnice. De regulă, victimele vio
lenţei casnice sunt femeile şi copiii.

în regiunea Cernăuţi anual sunt înregis
trate aproximativ 4.000 de cazuri de violenţă 
în familie. La evidenţa Poliţiei se află circa 11 
mii de persoane care au comis acte de 
violenţă. în mediul rural astfel de cazuri sunt 
semnalate cu precădere iarna, când oamenii 
stau mai mult acasă şi nu au de lucru. în 
mediul urban numărul cazurilor de violenţă în 
familie creşte mai ales în perioada week- 
end-ului şi în zilele de sărbătoare.

IANUK01VYCI divorţat, 
după 45 de ani de mariaj

Fostul preşedinte, Viktor Ianukovyci, a 
divorţat de soţie şi trăieşte cu sora fostului 

său bucătar. Mariajul lui a durat 45 de ani şi 
subiectul a devenit senzaţie chiar şi pentru Der 
Spiegel. Reporterul publicaţiei s-a întâlnit cu 
ucraineanul la Moscova şi acesta i-a povestit că 
nu renunţă la micile plăceri ale vieţii chiar şi 
după evadarea în Rusia.

Periodic, el închiriază un 
teren de tenis, dar nu prea 
dispune de posibilităţile de 
altădată. Fosta soţie a lucrat 
în biroul de proiectare la uzina

metalurgică din Enakievsk. 
Actualmente, Ludmila locu
ieşte în Crimeea, stabilindu-se 
acolo cu traiul după fuga lui 
Ianukovyci. Potrivit lui lanu-

kovyci, acum, el locuieşte îm
preună cu sora fostei sale 
bucătărese, Liubov Polejaeva, 
împreună cu care a fugit din 
Ucraina în 2014. Aceştia nu şi- 
au oficializat deocamdată 
căsătoria. Ianukovyci susţine 
că acum ar fi ajutat financiar 
de fiul său mai mare, Alexan
dru. Publicaţia, Der Spiegel 
susţine că în timpul interviului, 
Ianukovyci a încercat de mai 
multe ori să evite întrebări 
complicate, însă în discuţia 
despre viaţa personală nu a 
avut ezitări..

Drama femeilor şi copiilor 
care îsi riscă viata

9 9

să ajungă în Europa
Femeile şi copiii care vor să ajungă în Europa pentru a scăpa de sărăcia 

şi conflictele din ţările lor de origine sunt agresate, violate şi înfometate în 
Libia, arată un raport al UNICEF. Libia a devenit punctul principal de pleca
re pentru migranţii care doresc să ajungă pe coastele europene traversând 
Marea Mediterană. Anul trecut, în luna septembrie, aproximativ un sfert de 
milion de migranţi se aflau în ţara africană, aşteptând să fie urcaţi la bordul 
unor bărci pentru a traversa Mediterană. Centrele în care aceştia stau au 
fost numite “tabere de muncă forţată şi închisori” de UNICEF. Grupări înar
mate au luat controlul centrelor de migranţi, în urma haosului politic care a 
pus stăpânire pe Libia şi chiar au improvizat noi centre pentru migranţi. 
„Pentru mii de femei şi copii încarceraţi, aceste centre sunt precum iadul, 
unde oamenii sunt ţinuţi timp de mai multe luni”, se arată într-un raport al 
organizaţiei ONU. Peste 100 de femei şi copii au afirmat că au fost violaţi 
şi agresaţi de mai multe ori în timpul călătoriei lor. Cei mai mulţi dintre copii 
au afirmat că au fost bătuţi pe tot parcursul călătoriei, în timp ce fetele au 
fost abuzate chiar mai mult.

în anul 2016, până la 181.000 de migranţi au încercat să traverseze 
Marea Mediterană plecând de pe coastele Libiei. Totodată, anul trecut, 
peste 5.000 de migranţi şi-au pierdut viaţa încercând să ajungă pe conti
nentul european, cu 1.700 mai mulţi faţă de anul 2015. De la începutul anu
lui, peste 270 de oameni au murit înecaţi în Marea Mediterană, anunţă 
Crucea Roşie.
----------------------------------  Pagină realizată de Mihai URSU
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„Profesorul anului”  
este concursul menit să-i 
urce pe Olimpul 
pedagogiei pe cei mai 
destoinici s i iscusiţit f
dascăli. Ca si oricet
competiţie, el se 
desfăşoară în mai multet
etape -  de la cea raională 
până la cea naţională. La 
toate obiectele şcolaret
concursul are loc o dată 
la cinci ani, iar la „limba şi 
literatura română” -  o 
dată la trei ani. în schimb 
profesorii de română, 
învingători la etapa regio
nală, nu au posibilitate să 
participe la etapa 
naţională, deoarece în 
chestiunea dată nu au 
ajuns la un numitor 
comun departamentele de 
învăţământ din regiunile 
Cernăuţi, Transcarpatia şi 
Odesa.

Actualul concurs a prevăzut 
şi secţiunea „Limba şi literatura 
română”. La etapa regională, 
care s-a încheiat săptămâna tre
cută, au participat patru profesori 
de română, învingători ai etapei 
raionale.

PE PODIUMUL 
MĂIESTRIEI PROFESIONISTE

Dintre cei cinci câştigători ai titlului „Profesor al anului-2017”, doi sunt români

-  Ei toţi au dat dovadă de o 
înaltă pregătire profesională şi 
măiestrie pedagogică, a accen
tuat doamna Lilia Govornean, 
metodistă la Institutul postuni
versitar de perfecţionare a cad
relor didactice, secretara juriului. 
Pentru prima dată o cerinţă a

concursului a fost expertiza ma
nualelor. Iar master-clas, activi
tatea pedagogică şi lecţiile ţinute 
de participanţii la concurs au fost 
filmate pentru obiectivitatea 
aprecierilor din partea membrilor 
juriului. „Profesoral anului-2017” 
la secţiunea „limba şi literatura

română” a devenit doamna Ma- 
rilena Zâgrea, director-adjunct la 
Complexul Instructiv-Educativ 
din Cupca, raionul Hliboca. Doar 
câteva puncte i-a cedat pro
fesoara de română de la Şcoala 
medie din Tărăsăuţi, raionul 
Noua Suliţă, doamna Angela

Tihu, ceea ce atestă cât de mare 
a fost concurenţa. Avem, cum s- 
ar spune, profesori de română de 
înaltă calificare.

La secţiunea „Ciclul primar” 
al etapei regionale a concursului 
„Profesorul anului-2017” laurii 
victoriei i-au revenit învăţătoarei 
Liubov lanciu de la Complexul 
Instructiv-Educativ din Ciudei, 
raionul Storojineţ.

-  M-am pregătit bine de 
concurs, dar nu m-am aşteptat 
că o să-l câştig, a recunoscut 
doamna Liubov. Nu-mi imaginam 
cum o învăţătoare d intr-o şcoală 
sătească poate concura cu 
colegele ei de breaslă de la 
şcolile din oraş. Dar s-a dovedit 
că aşa ceva e posibil. A fost un 
concurs transparent, obiectiv. 
Am câştigat cinstit şi mulţi mă 
întrebau: cum eu, o româncă, 
posed atât de bine limba ucrai
neană? Totul depinde de dorinţa 
omului de a se perfecţiona. Acum 
urmează să demonstrez capa
cităţile la etapa naţională a con
cursului.

îi felicităm pe învingătorii 
etapei regionale a concursului 
„Profesorul anului-2017” şi le 
dorim aceeaşi performanţă la 
etapa naţională.

NUM AI R U G Ă C IU N EA  
N E-A  SALVAT UE G IG A N T E

La 17 februarie, Preşedintele Ucrainei, Petro Poroşenko, a sem
nat decretul corespunzător, conform căruia copământeanului nos
tru -  chirurgul Spitalului central raional Storojineţ Vasile Palii -  i-a 
fost conferit titlul de onoare „Medic emerit al Ucrainei”.

Vasile Palii este al 4-lea reprezentant al sferei medicale din raion, 
căruia i s-a conferit acest titlu onorific. Până în prezent el a fost 
acordat medicilor Matvei Pleguţa, Lidia Simionova din Storojineţ şi 
Carmelia Burla din Ciudei.

H  Profesia
a ales-o nu întâmplător

în prezent V. Palii este bine cunoscut 
în ţinutul storojineţean. Foştii lui pacienţi 
spun cu siguranţă că este un medic de 
calificare înaltă. Nu există o statistică a 
intervenţiilor chirurgicale, pe care le-a 
avut în cei 30 de ani de activitate. 
Pacienţii sunt mulţumiţi de rezultatul lor. în 
toţi aceşti ani a petrecut multe ore la rând 
în sala de operaţii, luptând pentru viaţa 
fiecărui pacient. întotdeauna a aspirat să 
fie un bun specialist în domeniu şi acest 
lucru i-a reuşit: este unul dintre cei mai 
buni chirurgi.

Dl Vasile s-a născut şi a crescut în oră
şelul pitoresc de pe malul Ceremuşului -  
Vijniţa. După absolvirea şcolii s-a angajat 
într-o expediţie de geologi, care îşi efec
tua lucrările pe teritoriul orăşelului Vijniţa, 
căutând zăcăminte de gaze şi petrol. 
Tânărul a îndrăgit foarte mult această pro
fesie, discuta cu geologii experimentaţi, 
care duceau o viaţă nomadă.

Şi-a făcut serviciul militar împreună cu 
prietenii săi. Pe atunci era un prestigiu să-

ţi desfăşori serviciul militar. La început a 
fost înrolat în unitatea militară aeriară, 
ce deservea aeroportul „Borispol” din 
Kiev. Mai apoi a fost expediat în cadrul 
unui număr limitat de trupe sovietice în 
Afganistan. Nu s-a aşteptat la aceasta 
nici el, nici părinţii. Dar ordinul militar nu 
se discută, el numai se execută.

Din luna mai anul 1981, în cadrul 
companiei independente de transmi
siuni, până în luna noiembrie a participat 
la acţiunile de luptă. Această perioadă a 
fost una dintre cele mai dificile din viaţa 
sa, deoarece împreună cu camarazii de 
luptă a trecut prin cele mai grele încercări. 
A fost martorul unor situaţii complicate 
când nu aveai posibilitate să acorzi ajutor.

-  în acele momente de grea cumpănă 
s-a născut ideea să devin medic-chirurg, 
recunoaşte dl Vasile. -  După părerea mea 
este una dintre cele mai nobile profesii din 
lume. îmi vine greu să privesc liniştit sufe
rinţele omeneşti.

Când s-a întors acasă ostaşul-interna- 
ţionalist nu a mai ezitat cu alegerea profe
siei şi a susţinut examenele de admitere 
la Institutul de medicină din Cernăuţi. în

anul 1990, dl Vasile a fost repartizat, 
împreună cu soţia Ludmila, medic-onco- 
log, la serviciu în Spitalul central din 
Storojineţ, secţia de chirurgie.

H  Prima operaţie a făcut-o 
în anul şase de studenţie

Pe când învăţa, dl Vasile încerca să 
acumuleze cât mai multe cunoştinţe şi 
deprinderi, deoarece profesia şi-a ales-o 
în mod conştient, cu sufletul şi inima. De 
obicei, studenţii nu sunt admişi să facă 
operaţii de sine stătător. Dar lui V. Palii i-a 
încredinţat profesorul Fiodor Golovko, în 
anul şase de studenţie, să înlăture apen
dicita. Operaţia a fost făcută cu succes. I- 
a ajutat mult şi stagiul de internatură des
făşurat într-o clinică din regiunea Luţk. La

Pagină

Storojineţ V. Palii a sosit deja cu o 
oarecare experienţă în domeniu.

H  Bucuria 
dlui Vasile Palii 
sunt nepoţica Caterina 
şi... schiurile

Cu soţia Ludmila au făcut cunoştin
ţă pe băncile institutului, l-a căzut 
dragă fata serioasă, simpatică şi bru
netă, care era din regiunea Volyn. S-au 
căsătorit. Mai apoi a venit pe lume fiul 
Alexandru. în prezent este medic-sto- 
matolog după ce a absolvit 
Universitatea Naţională de Medicină 
„A. A. Bogomoleţ” din Kiev. Sunt bucu
roşi şi mândri tinerii bunici de mica 
nepoţică Catrusea, care are cinci ani
şori.

în timpul liber dl Vasile iubeşte să 
pescuiască, să adune ciuperci în pădu
re, iar în timpul iernii preferă cel mai 
mult schiul de munte, de care era 
îndrăgostit încă în anii de şcoală, şi 
căruia îi rămâne devotat până în 
prezent.

H  Medicul are un vis...
Fiecare om are visuri: de cele mai 

multe ori, legate de îmbunătăţirea situaţiei 
materiale. Dar, iată, V. Palii doreşte cel 
mai mult ca domeniul medical să devină 
mai modern, să fie accesibil fiecărui cetă
ţean, cu atât mai mult persoanelor cu 
posibilităţi limitate. Spitalul să fie înzestrat 
şi echipat cu cele mai moderne utilaje. 
Aşa este el -  domnul Vasile Palii -  o per
soană energică, experimentată, cu un 
suflet mare şi o inimă sinceră. Aşa l-au 
învăţat să fie părinţii: mama, care a lucrat 
soră medicală la grădiniţă, şi tatăl -  şofer 
la o întreprindere auto (care nu mai e în 
viaţă). învăţătura părinţilor îi este utilă pe 
parcursul întregii sale vieţi.

F. COSTINEAN, 
or. Storojineţ

realizată de Vasile CARLASCIUC
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Tentativă de mituire a grănicerilor

De la Secţia
de politie dispar’dosarele 

"neavantajoase”

asemenea, s-a ales cu defec
ţiuni serioase. Şoferul microbu
zului a fost spitalizat de urgenţă, 
însă oamenii în halate albe s-au 
dovedit a fi neputincioşi pentru 
a-i salva viaţa.

jeze” trecerea fără obstacole pe teritoriul Uc
rainei. Grănicerii au renunţat la mijloacele bă
neşti şi au fixat încercarea respectivului cetă
ţean în mod legal. Acesta va fi nevoit să le ex
plice poliţiştilor motivele faptei sale.

De la Secţia raională 
de poliţie din 

Kelmenţi dispar dosarele 
intentate pentru crime 
deosebit de grave. Unul 
dintre acestea se referă 
la asasinarea barbară a 
Alinei Gandzii, omorâtă 
în luna noiembrie a 
anului 2015 în localitatea 
Romancăuţi, raionul 
Secureni.

Până în prezent 
vinovaţii de comiterea 
acestei teribile crime nu au 
pedepsiţi. Nici una dintre 
prevederile anchetei nu se înde
plineşte, iar asasinul se află încă 
în libertate. La solicitarea mass- 
media către Procuratura regiunii 
Cernăuţi, reprezentanţii instanţei 
au răspuns că monitorizarea 
cartelelor electronice a registru
lui unic al anchetelor prejudiciare 
nu au identificat înregistrarea

de articolul 396 al Codului Penal 
al Ucrainei. Apare fireasca între
bare: unde dispar aceste 
dosare, prin care ar urma să fie 
pedepsite crimele deosebit de 
grave şi de ce Procuratura din 
Kelmenţi îi ascunde pe criminali 
în loc să-i pedepsească? Atunci 
unde se pot adresa oamenii 
zdrobiţi de durere?

Femeie prădată în zorii zilei 
la Chitmaniw

O locuitoare a satului Ma- 
maivţi, raionul Chiţmani, a 
alertat poliţia, afirmând că a fost 
prădată de o persoană necu
noscută. Poliţiştii au constatat 
din discuţiile cu femeia că băr
batul i-a luat cu forţa poşeta. în 
ea se aflau o sumă ne

însemnată de mijloace băneşti, 
acte personale şi o cartelă ban
cară. Infractorul -  un localnic în 
vârstă de 22 de ani, a fost 
identificat şi reţinut în mod ope
rativ. A fost demarată o anchetă 
în baza articolului 186 punct 1 
(furt). Cercetările continuă.

Două tinere au fost acci
dentate în centrul regional, 
nimerind sub roţile unui auto
turism în timp ce traversau 
strada în apropierea gării 
feroviare din oraş. Ambele au 
fost spitalizate cu traume 
deosebit de grave. Cele două 
surori, în vârstă de 17 şi, res
pectiv, 19 ani, sunt originare 
din localitatea Valea 
Cosminului, raionul Hliboca. A 
fost derulată o anchetă în 
baza articolului 286 punct 1 
(încălcarea regulilor de 
circulaţie rutieră) al Codului 
Penal al Ucrainei. Oamenii 
legii au fixat o serie de exper
tize pentru a elucida toate 
circumstanţele accidentului.

Acesta s-a produs pe 
drumul de centură din apro
pierea centrului regional, 
lângă localitatea Ceahor, 
raionul Hliboca.

Un microbuz de tipul "Mer
cedes Sprinter” s-a tamponat cu 
un auto-tir. în urma impactului 
microbuzul s-a răsturnat şi a 
luat foc. Autocamionul cu nume
re de înmatriculare bulgare, de

Un cetăţean român în vârstă de 49 de 
ani a încercat să le dea mită 

grănicerilor de la Punctul de trecere şi con
trol "Porubne-Siret”.

în acest mod bărbatul a încercat să ”aran-

800 mii pentru neachitarea taxelor vamale
Procuratura regiunii Cernăuţi 

s-a adresat Judecătoriei raionale 
întâi Mai cu o reclamaţie în intere
sul statului în persoana 
Serviciului Fiscal de Stat privind 
sustragerea de la un locuitor al 
ţinutului a 800 mii grivne sub 
formă de datorie fiscală.

S-a constatat că bărba
tul în vârstă de 37 de ani din 
raionul Hotin a adus pe teri
toriul Ucrainei, fără plata 
taxelor vamale, şapte auto
vehicule pentru folosire per
sonală. însă, după ce a 
expirat un an, termen fixat

de legislaţie, bărbatul nu a scos 
maşinile în afara teritoriului 
vamal al ţării noastre. în re
zultatul evitării conştiente a plă- 
tirii taxelor vamale, statului i-au 
fost cauzate pagube în sumă de 
800 mii grivne.

Pagină realizată de Dumitru VERBIŢCHI

Un băietei
r

de şase ani 
a fost găsit 

mort
Mark Caverin, astfel îl 

chema pe băieţel, a plecat din 
casă pe 25 februarie şi de 
atunci părinţii nu au contenit să-l_ 
caute peste tot. El a fost găsit 
de salvatori şi poliţişti. Corpul 
neînsufleţit al copilului a fost 
găsit în iazul din apropierea 
casei. Oamenii legii au demarat 
o anchetă. Au fost fixate o serie i 
de expertize medico-legale.
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A  început Postul Paştelui, cel mai lung post din calendarul creştin-ortodox. Postul 
Paştelui durează 48 de zile şi e cel mai restrictiv post din an. în această perioa

dă, nu trebuie de consumat produse de origine animală. Puteţi profita de această oca
zie pentru a consuma alimente cât mai sănătoase şi a face o cură de detoxifiere a 
organismului. Există câteva zile în care se “ajunează”, respectiv nu se consumă deloc mâncare şi băutură: lunea şi marţea din 
prima săptămână a Postului şi, în săptămâna Patimilor (ultima săptămână a Postului). De asemenea, în zilele de miercuri din 
cadrul Postului se ajunează până seara, când se pot consuma pâine şi legume fierte, fără ulei. Există şi două dezlegări la peşte în 
această perioadă, respectiv de Buna Vestire şi de Florii. în perioada Postului, organismul trece de la o dietă bazată pe produse de 
origine animală pe o alimentaţie de origine vegetală, care aduce un plus de vitamine şi minerale, ajutând organismul să treacă 
peste astenia de primăvară.

0  Cum se ţinea Postul 
Paştelui în vechime

în prima săptămână din Postul Paştelui, 
creştinii nu mâncau decât o singură masă 
după ora 15.00 sau chiar mai târziu. Aceasta 
era constituită din puţine legume fierte sau 
crude şi cereale. Nu se consuma deloc ulei, 
iar unii nu mâncau nimic fiert. Apoi, în săptă
mânile următoare, postul se îmblânzea: exis
tau dezlegări la untdelemn şi vin, uneori la 
peşte. Apoi, în săptămâna mare existau zile 
de post negru şi altele în care se mânca doar 
seara şi foarte puţin. Bineînţeles, după acest 
post, alimentaţia normală se relua treptat.

Este important ca în Postul Paştelui să ai 
un aport optim de proteine: să consumi ciu
perci, fasole, linte, soia. Nu sunt indicate pro
dusele speciale de post (salamuri, pate, chif
tele etc.). Unele din ele pot să conţină nume
roşi aditivi alimentari, care nu ajută la detoxi- 
fierea organismului. E bine să folosim cereale 
ca hrişcă şi meiul ce se fierb şj se prepară cu 
diverse legume, ca salate. în general, se 
recomandă o hrană cât mai naturală şi să 
profităm de verdeţurile ce apar primăvara. 
Gravidele şi copiii mici nu este indicat să ţină 
post.

0  Când va fi dezlegare 
la peşte

în mănăstiri, se ţine un post mai aspru, iar 
majoritatea credincioşilor renunţă în această 
perioadă la carne, ouă şi produse lactate. De 
sărbătorile mari este şi dezlegare la peşte.

Anul acesta -  Bunavestire (25 martie) şi 
Duminica Floriilor (9 aprilie). Ultima 
săptămână de post este şi cea mai aspră, 
asemănătoare primei, iar în Vinerea şi 
Sâmbăta Mare se ţine post negru. Majo
ritatea creştinilor care ţin post îl adaptează 
după puterile lor, starea de sănătate şi cât de 
mult efort este nevoie să facă.

Deci, vă propunem câteva reţete de 
bucate delicioase pentru această 
perioadă.

>- Salată de sfeclă roşie^ •>
cu nuci

Ingrediente: 2-3 sfecle coapte sau fier
te, un căţel de usturoi, 50 g nuci măcinate, 
câteva fire de mărar, sucul unei lămâi, 2 lin
guri ulei, sare.

Mod de preparare. Sfecla se dă pe 
răzătoarea cu ochiuri mari şi se pune într-un 
vas. Se adaugă usturoiul mărunţit şi nucile 
măcinate. Se presară sare. Se amestecă 
sucul de lămâie cu uleiul şi se toarnă peste

ingredientele din vas. Se amestecă şi se 
serveşte cu mărar.
>- Ciorbă de fasole albă

Ingrediente: 750 g fasole albă uscată, 2 
morcovi, 1 rădăcină de păstâmac, 1 bucată 
rădăcină de ţelină, 2 cartofi, 1 litru borş, sare, 
tarhon, cimbru.

Mod de preparare. Fasolea se pune în 
apă de cu seară înainte de a o fierbe. A doua 
zi se fierbe, schimbând de două ori apa. Se 
curăţă, se taie legumele şi se adaugă în cior
bă. Când toate zarzavaturile sunt gata fierte, 
se asezonează cu sare, piper proaspăt măci
nat, cimbru, tarhon şi cine doreşte poate să 
pună şi câteva linguri de bulion de roşii. Se 
acreşte cu borş.

Se serveşte cu usturoi, ceapă roşie şi 
cubuleţe de pâine coaptă.

>- Sarmale de post, 
cu ciuperci

Cele mai gustoase sarmale de post 
sunt cele umplute cu ciuperci.

Ingrediente: o varză acră, 150 g orez, 
250 g ciuperci, 2 morcovi, 2 cepe, 250 ml 
suc de roşii, 100 ml ulei, mărar, pătrunjel, 
ceapă verde, sare, piper.

Mod de preparare. Varza se gustă şi, 
dacă este prea sărată, se pune în apă rece, 
la desărat. în ulei, se pun la călit ceapa 
curăţată, spălată şi tăiată mărunt şi morcovul 
curăţat şi trecut prin răzătoarea cu ochiuri 
mici. Se presară cu sare, se adaugă ciuper
cile tăiate mărunt, se lasă 5 minute şi apoi se 
pune capacul. Se lasă la fiert 10 minute. Se 
fierbe şi orezul 5 minute, se pune peste

ceapă, se adaugă verdeaţa şi se potriveşte 
de sare şi piper. Foilor de varză li se taie 
cotoarele, se umplu apoi cu amestecul de 
orez, se înfăşoară şi se leagă cu codiţe de 
ceapă verde, doar pentru estetică. Se 
aşează sarmalele în cratiţa de fiert tapetată 
cu foi de varză, se toarnă sucul de roşii, se 
completează cu apă şi se lasă la fiert 2 ore.

Poftă bună!

P O S T U L P A Ş T ELU I -
f

cum  se ţine corect
şi care su nt beneficiile lui pentru sănătate

Haine periculoase pentru corpul tău
Garderoba unui om 

obişnuit nu mai 
arată ca acum câţiva 
zeci de ani, când mate
rialele la modă erau doar 
cele din bumbac, măta
se, in, cânepă, lână, 
bambus. Atât femeile, 
cât şi bărbaţii obişnuiau 
să-şi facă hainele la 
croitorie din stofe cum
părate. Din păcate, 
astăzi acest lucru nu 
mai este la modă. Astfel 
că, alegem haine din 
magazine fără să ne 
uităm neapărat la mate
riale. în plus, există 
multe materiale sinteti
ce, care sunt la modă în 
zilele noastre. De aceea, 
foarte multă lume suferă 
de iritaţii uşoare ale pie
lii, mâncărimi, urticarii 
sau eczeme pe piele fără 
să cunoască cauza.

Evită hainele care nu se 
şifonează. Dacă te confrunţi cu o 
astfel de problemă, ai grijă ce fel de 
haine îmbraci. Stofele sintetice 
conţin chimicale termoplastice, care 
emană molecule plastice când sunt 
încălzite. De altfel, aceste haine nu 
pot fi călcate. Acrilicele, poliesterul şi 
nailonul sunt materiale chimice ce 
pot cauza probleme la nivelul pielii.

Materialele care nu se şifo
nează sunt printre cele mai

periculoase. Deşi pare o variantă 
perfectă dacă nu-ţi place să calci, nu 
este sănătos pentru piele. Hainele 
care nu se şifonează nu lasă corpul 
să respire

Nu usca hainele din materiale 
sintetice la uscător. Hainele sinte
tice nu ar trebui să fie uscate în 
uscător, deoarece prin încălzirea lor, 
acestea emană toate substanţele 
chimicale în casă. De altfel, atunci 
când porţi haine sintetice şi transpiri,

nu faci decât să absorbi aceste 
substanţe periculoase în organism.

Unele dintre aceste substanţe 
chimice periculoase sunt şi 
plerfluorochimicalele, substanţe ce 
au fost găsite în sângele oamenilor 
şi animalelor din întreaga lume. 
Acest lucru este îngrijorător, 
deoarece aceste substanţe pot 
duce în timp la grave probleme de 
sănătate, precum cancer, boli de

ale sistemului respirator.
Substanţe chimice periculoa

se pentru organism găsite în 
haine. Cele mai multe haine sunt o 
combinaţie de bumbac cu poliester. 
Acestea sunt tratate cu 
formaldehidă şi amoniac, pentru a 
deveni moi. Formaldehida poate 
declanşa crizele de astm şi este 
considerat, un cancerigen de clasa 
3. Vopselele pentru textile sau 
înălbitorii conţin metale grele toxice, 
cum sunt cromul sau cadmiul. Iar 
celofibra este tratată cu sodă causti
că sau acid sulfuric.

De asemenea, pijamalele pen
tru copii din materiale sintetice ar 
trebui evitate cât mai mult posibil. 
Acestea sunt tratate cu ignifungaţi şi 
emit formaldehidă. Alte substanţe 
periculoase în haine sunt poliesterii, 
care sunt manufacturaţi cu antimo
niu, un produs cancerigen pentru 
ficat, piele, plămâni.

Aşadar, alege hainele de bum
bac, de in, de mătase, din materiale 
organice, care să nu dăuneze orga
nismului în timp. Materialele 
sintetice lasă substanţele toxice să 
se elibereze în corp, de aici apărând 
probleme la nivelul pielii. Mai mult, 
încearcă să schimbi detergenţii 
chimici cu detergenţi naturali.rinichi sau probleme

Pagină realizată de Tatiana CARLAŞCIUC
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Nelly Ciobanu 
va susţine

9

un concert 
la Cernăuţi

Primăvara soseste cu surprize!

Intr-o dimineaţă de 
toamnă, într-un sătuc 

din sudul Moldovei, o tânără 
femeie a înălţat o rugăciune 
către Dumnezeu: „Dă-mi, 
Doamne, o fată care să 
devină cântăreaţă!". 
Dumnezeu i-a ascultat 
rugăciunea, aşa că la 28 
octombrie 1974 în satul 
Cania din raionul Cantemir 
s-a născut cântăreaţa de 
muzică uşoară Nelly 
Ciobanu.

Ea a debutat în lumea muzicii în 
anul 1994, la 19 ani, prin intermediul 
competiţiei „Moming Star”, pe care 
a câştigat-o. In anul 1996 a participat 
la Festivalul „Maluri de Prut”, unde 
a fost desemnată cea mai bună 
debutantă, iar în anul 1997, Nelly

Ciobanu a câştigat premiul al treilea 
la „Festivalul de la Mamaia”. In anii 
ce au urmat ea a continuat să par
ticipe la festivaluri, adunând 
numeroase premii. Fal4 februarie 
2009 este aleasă de juriul de 
specialitate şi de televoting să 
reprezinte Republica Moldova la 
Concursul Muzical Eurovision-2009 
cu piesa „Hora din Moldova”, unde 
participă la semifinala a doua a con
cursului, calificându-se în marea 
finală.

bi prezent, artista colaborează cu 
câţiva compozitori de acasă, precum 
Sandu Gorgos, Smally, dar, totodată, 
este în aşteptarea unor piese pe care 
le-a comandat în Bucureşti şi 
Belarus. „Simt perfecţionistă şi asta 
uneori nu e prea bine. Acum am 
rugat să mi se scrie câteva melodii 
mai comerciale, mai la modă. Simt

în aşteptare, să vedem ce va ieşi”, a 
anunţat Nelly. Chiar dacă piesele ei 
simt bine cunoscute de întreaga ţară, 
interpreta spune că pentru ea 
cuvintele „faimă” şi „popularitate” nu 
au însemnătate: „Eu nu sufăr de boala 
vedetismului. Eu mă menţin acolo 
unde mă menţin. Muzica vorbeşte 
pentru mine -  asta mă face să fiu bine

aşezată pe pământ şi să nu fiu fiţoa- 
să”.

Nelly Ciobanu este mamă, soţie 
şi interpretă, ceea ce îi consumă mult 
timp şi energie, însă reuşeşte să le îm
bine cu succes pe toate. Vedeta se 
ocupă intens atât de cariera sa muzi
cală, cât şi de educaţia fiicei sale Mi- 
rela şi îi răspunde la toate întrebările

care o macină la vârsta ei. Fetiţa este 
singurul copil al artistei care este 
căsătorită cu omul de afaceri Iurie 
Margineanu.

La cei 23 de ani de activitate şi 
42 în buletin, Nelly Ciobanu pentru 
prima dată va susţine un concert de 

zile mari la Cernăuţi, care se va 
desfăşura la 

25 MARTIE în incinta 
Filarmonicii regionale Cernăuţi, 

cu începutul la ora 18.00. 
Intrarea la acest eveniment, va fî 

posibilă pe bază de bilete, iar 
pentru informaţii sau rezervări 
organizatorii pot fi contactaţi la 

numerele de telefon: 
+380509835363, (0372)524338. 

Biletele pot fî achiziţionate 
direct de la casa de bilete 

din Cernăuţi.

O To rva ld  -  câştigători la 
finala Eurovision Ucraina-2017

desfăşurat sâmbătă, cea 
mai apreciată dintre 
piesele calificate în semi
finala acestui concurs a 
fost „Time". Membrii 
juriului au decis în 
unanimitate că piesa

merită să primească 5 
puncte, aceştia 
adunând maxim 10 
puncte. Emoţiile au 
fost mari şi pentru 
cernăuţeanca Tayanna 
ea întrunind acelaşi 
număr de puncte ca şi 
băieţii din OTorvald. 
Conform 
regulamentului, 
diferenţa a fost făcută 
de punctajul obţinut 
individual din partea 
membrilor juriului, 
respectiv cea mai mare 
notă primită de fiecare 
piesă.

Biletele la prestigiosul 
concurs de interpretare „Euro- 
vision-2017” care se va des
făşura la Kiev au fost puse în 
vânzare la 14 februarie şi 
costă între 8 şi 500 de euro. 
Vicepremierul Ucrainei, Vea- 
ceslav Kirilenko, a spus că 
deja au fost vândute 15 mii de 
bilete la Concursul „Eurovi- 
sion-2017”. In total, conform 
calculelor estimative, urmează 
să fie vândute în jur de 70 mii 
de bilete, deoarece simt plani
ficate nouă evenimente în 
cadrul concursului: finala, 
două semifinale, repetiţiile se
mifinalelor şi repetiţiile 
generale. Prima partidă de bi

lete pentru finala concursului 
deja este vândută. Reamintim că 
Ucraina a obţinut dreptul de a 
găzdui „Eurovision-2017” după 
ce interpreta Jamala a câştigat 
Concursul în 2016 la Stockliolm 
cu piesa „1944”.

OTorvald -  aşa se 
numeşte formaţia 

pe care o vom urmări la 
Eurovision-2017. în  
marea finală a 
Concursului muzical 
Eurovision Ucraina-2017,

6 7 ,9 7
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Statia Radio Bucovina -  
25 de ani de la prima emisie, 

25 de ani de activitate
Staţia Radio Bucovina înseamnă vocea care informează, culturalizează şi educă. 

Radioul este instituţia cu cea mai largă răspândire, care este ascultată peste tot în regiune 
şi care prezintă informaţiile în modul în care decidentul doreşte să le transmită 
cetăţeanului. La aniversarea celor 25 de ani de activitate neîntreruptă, Staţia Radio 
Bucovina se prezintă în faţa ascultătorilor cu maturitatea profesionistă determinată de 
experienţa dobândită într-un sfert de veac, dar şi cu exuberanţa şi jovialitatea tinerei 
generaţii de jurnalişti, care şi-a început activitatea aici şi continuă tot aici desăvârşirea 
profesionistă.

La ceas aniversar, membrii redacţiei ziarului „L.C.” urează echipei Radio Bucovina 
viaţă lungă, să-şi păstreze în continuare rolul de informator obiectiv şi în acelaşi timp să 
aducă bucurie în sufletele ascultătorilor prin intermediul programelor difuzate. Aşa cum 
susţin chiar ei, simt primii în regiune şi promit să păstreze acest statut atât prin cantitatea 
şi calitatea informaţiei transmise, cât şi prin atitudinea cotidiană a întregii echipe de la 
Radio Bucovina. La mulţi ani şi cât mai mulţi ascultători!

t  ii.H
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Pagină realizată de Cristina GOSTIUC
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la  Ciudei şi Igeşti adie vânt 
de primăvară’, vânt’al primenirilor
Din preistorie vine 

tradiţia întâmpinării 
primăverii printr-un 

ritual deosebit, în care n-a 
lipsit niciodată cântecul şi 
jocul. începutul anotimpului 
înnoirii, renaşterii naturii este 
însemnat de români prin 
amuleta numită „Mărţişor". 
Confecţionat din fire de 
mătase de culoare albă şi 
roşie, el simbolizează iubirea 
şi puritatea spirituală -  calităţi 
umane fără care nu poate fi 
realizat nici un lucru esenţial 
şi important. După ce-l poartă 
în piept în decursul primei luni 
a primăverii, numită tot 
„Mărţişor", românul leagă 
această simplă amuletă de 
ramul unui pom fructifer, ca să 
aibă în decursul întregului an 
belşug şi spor în toate.

Această semnificaţie a Mărţişo
rului o cimoaşte foarte bine domnul 
Anatolie Piţu, care de două luni îşi 
îndeplineşte funcţia de primar al noii 
comunităţi teritoriale imite Ciudei- 
Igeşti. încă la începutul procesului de 
descentralizare şi fiind primar al satului 
Igeşti, domnul Anatolie a lansat ideea 
ca satele româneşti din raionul 
Storojineţ să formeze ele între ele 
comune teritoriale, căci aşa va fi mai 
uşor de asigurat şi prosperarea lor 
economică, şi cea spirituală. Această 
idee a fost susţinută de locuitorii a două 
sate mari -  Igeşti şi Ciudei, iar dl 
Anatolie Piţu a câştigat încrederea lor 
şi a fost ales primar al noii comunităţi 
teritoriale imite.

Calea reformelor este întotdeauna 
grea, iar o sărbătoare comună îi imeşte 
şi mai mult pe oameni. Din aceste 
considerente a şi apărut iniţiativa 
organizării în comuna Ciudei-Igeşti a 
Festivalului „Mărţişor”, care s-a 
desfăşurat duminica trecută.

0  Orice început 
se ţine pe entuziaşti
înţelegând că întreaga echipă a pri

măriei este preocupată de treburi de 
neamânat ale comunei, organizarea 
Festivalului „Mărţişor” şi-a asumat-o 
im grup de entuziaşti în frunte cu 
neobositul director al Şcolii medii nr.l, 
dl Radu Petraşescu. „Am făcut-o cu 
mare plăcere, fiindcă oamenii noştri au 
simţit deja o schimbare spre bine. Ani 
la rând Ciudeiul n-a avut noroc de im 
primar energic şi devotat cauzei şi 
regretăm că acest timp a fost irosit fără 
nici im rezultat pentru sat. Acum toată 
speranţa noastră este comuna şi 
primarul ei, domnul Piţu. Şi ne-am 
gândit să facem o sărbătoare pentru 
ambele sate, iar cel mai potrivit este 
tradiţionalul nostru „Mărţişor”, 
explică domnul Radu Petraşescu. El a 
fost susţinut de doamna Maria Micailu, 
profesoară de română, de profesoarele 
Diana şi Mariana Miglei, precum şi de 
secretara Consiliului executiv al comu
nei, Romena Motrescu.

Vorbind la figurat, vântul premeni- 
rilor s-a abătut peste aceste două vetre 
româneşti la început de iarnă. El a adus 
vestea acceptării creării comunei 
teritoriale unite. Localnicii şi-au dorit o 
astfel de organizare şi conlucrare şi 
primarul comunei a simţit acest lucru 
chiar din prima clipă când s-a mutat din 
biroul său de la primăria din Igeşti în 
cel de la primăria din Ciudei. Mandatul 
încrederii a depăşit multe obstacole 
birocratice. Domnul Anatolie Piţu le 
este recunoscător sătenilor pentru 
înţelegere şi susţinere. „Foarte mult m- 
a ajutat primarul de cândva al 
Ciudeiului, dl Ion Burlă, accentuează 
domnul Anatolie. Cu teancul de 
documente subţioară el a umblat prin 
birourile funcţionarilor, i-a încurajat şi 
i-a convins pe consăteni că o astfel de

O idee foarte interesantă are dom
nul Veniamin Micailu, proprietarul 
unui magazin din centrul Ciudeiului: 
„Colinele Ciudeiului şi Igeştiului sunt 
un loc minunat pentru staţiile eoliene. 
Bate vântul, elicea se învârteşte şi pro
duce curent electric. Am putea asigura 
satele noastre, ba şi localităţile vecine, 
cu curent electric ieftin. Nu-i complicat 
să faci rost de ele, cu mult mai greu e 
să-i convingi pe monopolişti să cedeze 
locul pe piaţă”.

Credem că pe drumurile spre pro
gres se va aprinde, totuşi, lumina ver
de.

comunitate are dreptul la existenţă”. Şi 
asemenea entuziaşti au fost mulţi -  şi la 
Ciudei, şi la Igeşti.

0  Cu oamenii 
şi pentru oameni

„Ne-am unit nu pentru a constata, 
după o scurtă perioadă de timp, că 
pasul făcut a fost greşit, ci întru pros- 
perare, întru binele sătenilor noştri, se 
arată a fi ferm pe poziţie primarul 
Anatolie Piţu. Doresc să vă spun că în 
comunitatea noastră pedagogii de la 
toate cele cinci şcoli primesc cel mai 
mare salariu pe raion. Nu consider că 
pentru comuna noastră ar fi mai 
eficientă crearea unei şcoli de bază. Şi 
la şcolile din Ciudei, şi la cele din Igeşti 
toate clasele sunt completate, fiindcă la 
noi natalitatea depăşeşte de două ori 
mortalitatea, deci, situaţia demografică 
este foarte bună. Dacă localităţile Bu-

deneţ şi Cireş vor adera la comunitatea 
noastră, ceea ce ne-o dorim foarte mult, 
vom repartiza un autobuz şcolar pentru 
elevii din aceste sate care vor frecventa 
clasele superioare la şcoala din Ciudei. 
De asemenea, îi stimulăm financiar şi 
pe lucrătorii culturii, dar cerem de la ei 
activitate rodnică. La fel şi în alte 
domenii, îndeosebi, în cel medical. 
Din mijloacele primite în mod centrali
zat, 4,8 milioane grivne au fost 
direcţionate Spitalului raional, unde 
sunt trataţi locuitori din Ciudei şi 
Igeşti, iar 3,3 milioane grivne rămân în 
comună -  pentru cele două ambulatorii 
şi Centrul de reabilitare, pe care 
planificăm să-l transformăm în 
staţionar de zi. Avem specialişti 
minunaţi. Şefa Centrului de reabilitare, 
Camelia Burlă, este Medic emerit al 
Ucrainei”. Şi încă un lucru important: 
pacienţii din comună primesc la farma
cia locală medicamente pe gratis. Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC

0  „Drumurile trebuie 
să fie mândria si nu 

ruşinea satelor”
Comunele teritoriale nou create se 

bucură de susţinerea statului. „Din 
Bugetul de stat primim direct 6,1 
milioane grivne şi am hotărât împreună 
cu deputaţii să folosim 90 la sută din 
această sumă strict pentru repararea 
drumurilor din Ciudei şi Igeşti. 
Drumurile trebuie să fie mândria şi nu 
ruşinea satelor noastre”, spune cu 
fermitate primarul Anatolie Piţu. La fel 
de sigure trebuie să fie şi drumurile 
spre succes şi prosperare. Domnul pri
mar contează foarte mult pe dezvolta
rea antreprenoriatului, visează ca 
meşterii locali, în afară de prelucrarea 
lemnului, să producă şi mobilă, uşi, 
ferestre.

0  „Mărţişor” 
în premieră

Iar pe scena Casei de cultură din 
Ciudei s-a aprins deja steaua 
„Mărţişorului” -  festivalul de 
primăvară al cântecului şi dansului, de 
tradiţii frumoase româneşti. Cele trei 
ore de concert au demonstrat că pe teri
toriul comunei sunt multe talente artis
tice, iar după cuvintele de salut adresa
te de organizatorul acestei sărbători, dl 
Radu Petraşescu, directorul Şcolii 
medii nr. 1 din Ciudei, dnii Anatolie 
Piţu, primarul comunei, şi Edmond 
Neagoe, consul la Consulatul General 
al României la Cernăuţi, au ieşit în 
scenă cei mai mici artişti amatori -  
copiii de la Grădiniţa din Igeşti, 
îndrumaţi de dna Larisa Frunză, şi de la 
Grădiniţa din Ciudei, sub conducerea 
Iulianei Frunză. Cu mare entuziasm au 
evoluat elevii de la Şcoala din cătunul 
Ursoaia (pregătiţi de Tamara Şcurgan) 
şi de la Şcoala medie din Igeşti (Maria 
Frunză şi Margareta Lenţa). Dacă 
elevii de la Şcoala de muzică pentru 
copii din Ciudei şi-au demonstrat is
cusinţa de a cânta la mai multe ins
trumente muzicale, cei de la Şcoala 
medie nr. 1 din Ciudei s-au dovedit a fi 
încântaţi de cântecul şi dansul popular 
românesc, ei având şi un colectiv 
coregrafic, şi o orchestră de instru
mente populare, dar şi solişti buni -  
Maria Velea şi Mariana Bândiu.

Prima ediţie a „Mărţişorului” de la 
Ciudei a fost o adevărată minune 
pentru săteni, dar şi un imbold pentru 
lucrătorii culturii din localitate, care 
trebuie să se orienteze, în activitatea 
lor, la tinerele talente din şcoală.

In imagini: dansatorii din Ciudei: 
primarul A. Piţu. directorul Şcolii 
medii nr 1. R. Petraşescu. şi secretara 
Comitetului executiv al comunei. R. 
Motrescu. îi felicită pe participanţii la 
festival: interpreta de cântece popula
re M. Bândiu: soţii Carmelia şi Ion 
Burlă -  mândria Ciudeiului.

Foto D. IACOYIŢĂ
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•  Fotbal

FC BUCOVINA ÎNVINGE FC V0I0CA
FC Bucovina s-a 

impus în faţa FC 
Voloca (raionul 
Hliboca) într-un amical 
disputat la Complexul 
sportiv "Olimpia” din 
Cernăuţi. Partida s-a 
încheiat cu victoria 
echipei cernăuţene cu 
scorul de 3:1.
Volocenii au deschis 
scorul în prima 
repriză. Bucovina 
reuşeşte să egaleze 
peste câteva minute.
Repriza secundă este 
dominată de FC
Bucovina care Cernăuţi, FC Bucovina va continua
reuşeşte să marcheze alte două goluri, seria antrenamentelor la Solotvino 
După câteva amicaluri disputate la (Transcarpatia).

TURNEU REGIONAL LA JUDO
La Chiţmani a avut loc Turneul regional la judo ce poartă numele actualului 

antrenor şi maestru al sportului, Roman Semeniuk. La competiţie au participat 
143 de sportivi cu vârsta de până la 12 ani. La băieţi cele mai bune rezultate le- 
au înregistrat Vladislav Adamiuk şi Evghen Gnatiuk din Chiţmani, Omelian 
Kislenko (Storojineţ), Iulian Blyzniuk (Vijniţa) şi Danylo Kabaliuk (Cernăuţi). La 
fete s-au evidenţiat Anastasia Şcerban (Cernăuţi), Alina Dosevyci (Chiţmani), 
Alexandra Buşcu (Noua Suliţă).

Sportivii bucovineni, campioni 
naţionali la schi turisticw

La Valea Cosminului (raionul Hliboca) 
a avut loc Campionatul naţional de 

schi turistic. La competiţie au participat 12 
echipe din 8 regiuni ale ţării: Volyn, Jytomyr, 
Transcarpatia, Kropivnyţk, Rivne, Sumy, 
Harkiv şi Cernăuţi. Regiunea Cernăuţi a fost

reprezentată de două echipe. Campionatul 
s-a desfăşurat pe parcursul a trei zile. 
Potrivit rezultatelor finale, sportivii buco
vineni s-au clasat pe locul I în clasamentul 
general pe echipe. Locul II şi III le-a revenit 
sportivilor din regiunea Volyn.

BURSE PENTRU CEI MAI BUNI SPORTIVI
Cei mai buni sportivi din 

regiunea Cernăuţi vor fi 
susţinuţi financiar de către 
autorităţi. Guvernatorul 
regiunii, Oleksandr Fişciuk, a 
semnat în acest scop 
dispoziţia „Despre acordarea 
de burse pentru cei mai buni 
sportivi din regiune”. Astfel, în 
lista celor mai buni sportivi au 
fost incluse 15 persoane, 
care vor beneficia de burse 
lunare în valoare de 1.500 
grivne. Fondurile necesare vor fi alocate din sumele prevăzute în Bugetul regional desti
nate îndeplinirii Programului regional de dezvoltare a culturii fizice şi sportului pentru anii 
2013-2017.

Turneu de baschet la Hliboca
La Hliboca s-a desfăşurat tradiţionalul turneu de baschet dotat cu premiile zia

rului raional „Monitorul de Hliboca”. La competiţie au participat 4 echipe din 
raioanele Noua Suliţă, Kelmenţi, Storojineţ şi Hliboca. Pe locul întâi s-a clasat 
echipa raionului Hliboca. Locul doi i-a revenit echipei din Noua Suliţă, iar locul trei 
a fost cucerit de sportivii din Storojineţ. Cel mai bun jucător a fost desemnat 
Stanislav Rosteţkyi din Hliboca. Echipele participante au primit medalii şi diplome 
de onoare, iar echipa câştigătoare din Hliboca a intrat în posesia cupei, care a fost 
înmânată într-un cadru festiv de către redactorul-şef al ziarului „Monitorul de 
Hliboca”, Nicolae Şapcă.

WTA DU BAI: ELINA SVITOLINA A  ÎNVINS-O 
PE WOZNIACKI ŞI A  CÂŞTIGAT TURNEUL

Jucătoarea ucraineană 
Elina Svitolina, locul 13 
WTA şi cap de serie 7, a 
câştigat turneul „Premier” 
de la Dubai, după ce a 
învins-o în finală pe dane
za Caroline Wozniacki, 
numărul 15 mondial şi 
favorita 10, scor 6-4, 6-2.
Svitolina s-a impus într-o 
oră şi 28 de minute, 
câştigând cel de-al şaselea 
titlu din carieră. Sportiva 
ucraineană va primi 
$487,245 şi 900 de puncte 
în ierarhia WTA, în timp ce 
Caroline Wozniacki va încasa $243,621 şi 585 de puncte WTA. în semifinale, 
Svitolina s-a impus cu scorul de 6-3, 7-6 (3) în faţa lui Angelique Kerber, favorita 
1 şi locul doi WTA. Germana ar fi revenit pe prima poziţie în ierarhia mondială, 
pe care a ocupat-o în perioada 12 septembrie 2016 -  30 ianuarie 2017, dacă ar 
fi câştigat turneul de la Dubai.

OLEKSANDR
TESLENKO
PRO DEBUT HEAVYWEIGHT

AGE 23 
HEIGHT 6'4.5' 
WEIGHT 214

NATIVE OF CHERNIVTSI. UKRAINE

DEBUTUL REUŞIT AL LUI TESLENKO ÎN  SUAr
Pugilistul bucovinean O lek

sandr Teslenko (categoria grea) 
a înregistrat a 9-a victorie în rin
gul profesionist.

în partida de debut care a avut 
loc în SUA, la Studio City (Cali-for- 
nia), Teslenko s-a impus la puncte

în faţa pugilistului american Ber- 
nard Marquez cu scorul de 80:72 şi 
79:73. Oleksandr Teslenko a prac
ticat boxul la Şcoala sportivă pentru 
copii şi tineret nr. 1 din Cernăuţi, 
unde l-a avut ca antrenor pe Ghe- 
nadi Soloviov.

Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN
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Lenuţa nu a putut să nu fie de acord, l-a promis şi s-a ţinut de 
cuvânt. Ştia că atunci când va sosi momentul potrivit, Marin îi 

va da caietul în care era trecută povestea lor de iubire. Şi zilele au 
început să curgă şiroi pline de dulceaţă şi de fericire. Nu ştia biata 
fată ce năpastă se va abate asupra lor şi că planurile lor, atât de 
frumoase şi sacre, se vor spulbera într-o neagră zi de vineri.

îngerului
păzitor

Observa Lenuţa că în ultimul timp 
ceva se întâmplă cu iubitul. Marin 
devenise închis în sine şi era trist. 
Veselia şi caracterul hazliu de altă dată 
deveniseră parcă un vis ce i se arătase 
cândva Lenuţei. Fata încerca să-l des
coase, să-l facă să vorbească. Flăcăul 
se străduia din răsputeri să arate vesel 
ca altă dată, zâmbea mereu şi o liniş
tea că nu s-a întâmplat nimic, că toate- 
s ca înainte şi nimic nu s-a schimbat, 
că flacăra iubirii lor arde ca şi mai 
înainte în inima lui şi că Lenuţa este 
pentru el totul în viaţa asta.

-  Vorbeşti prostii, îi zicea Marin 
mereu. Dacă tu, îngeraşul meu, pentru 
care mi-aş da viaţa eşti lângă mine, ce 
mi s-ar putea întâmpla?

într-o zi Marin a plecat la bunici, la 
ţară. De dimineaţă ceva îl neliniştea, 
sufletu-i era zbuciumat. Nu vroia să se 
ducă în ziua aceea. A căutat diferite 
motive, ce i-ar permite să rămână în 
oraş. Când a văzut că nu o poate con
vinge pe mama-sa, care era deosebit 
de insistentă, s-a certat cu ea -  pentru 
prima dată în viaţă, dar şi... pentru ulti
ma. Vroia să se ducă peste o săptămâ
nă. Bunicii aveau nevoie de ajutorul lui.

Sfârşit. începutul în „L C.” 
din 23 februarie a.c.

La insistenţele doamnei profesoare s- 
au adăugat şi cele ale Lenuţei şi, în 
cele din urmă, l-au convins pe Marin să 
se ducă. Şi-a strâns în grabă şi fără 
oarecare poftă câteva lucruri, şi-a 
sărutat mama şi iubita şi a ieşit pe uşă. 
Până la destinaţie erau vreo 50 de 
kilometri distanţă. Marin a promis că le 
va telefona imediat ce va păşi pragul 
bunilor. în loc de telefonul lui, au fost 
sunate de la spitalul raional şi de la 
poliţia rutieră. Autobuzul cu care se 
deplasa Marin a fost lovit straşnic de o 
locomotivă la o trecere de tren din 
cauza neatenţiei şoferului. Din cele 17 
persoane aflate în salon doar trei au 
supravieţuit, dar şi acelea erau în stare 
gravă. Printre ele era şi Marin. Lenuţa, 
care răspunse la telefon, căzu leşinată 
la pământ. Când şi-a revenit, era pe un 
pat de spital înconjurată de medici şi de 
cei ai familiei. Vestea o traumatizase 
până într-atât, încât nu-şi putea reveni. 
Din cauza acelui şoc straşnic a rămas 
fără grai. Doar ochii mari şi frumoşi ca 
azurul cerului se mişcau întrebători din 
când în când. La un moment dat, în 
salon a intrat doamna profesoară 
îmbrăcată în negru. Atunci Lenuţa a 
înţeles totul şi a început să plângă. 
Fără să spună vreun cuvânt mama 
tânărului a strâns-o în braţe ca pe pro

priul copil şi i-a pus capul pe umărul ei. 
Plângeau ambele, fără ca să se poată 
stăpâni. Amândouă îşi simţeau vina 
pentru tragica întâmplare. Dacă nu 
insistau să plece la bunici anume în 
ziua aceea, poate că şi Marin era viu 
acum. Nici una, însă, nu îndrăznea să 
spună ceea ce gândea în voce tare. 
Mai târziu, doamna profesoară a scos 
din geantă jurnalul bine cunoscut şi i I- 
a întins Lenuţei:

-  Ultimele lui cuvinte au fost 
rugămintea să-ţi transmit acest jurnal 
de notiţe şi a insistat să-i promit. Se 
gândea la tine. Te-a rugat să-l ierţi şi să 
ştii că va fi mereu alături de tine.

Slăbită fiind, fata nu era în stare să 
ţină în mână acel caiet. A privit-o rugă
tor drept în ochi pe doamna profesoa
ră. Aceasta a început să citească la 
rând pagină după pagină. Abia atunci 
Lenuţa înţelese cât de mult a ţinut la ea 
Marin şi cât de mult a iubit-o.

Acel jurnal de notiţe era plin de 
sentimente şi gânduri curate, dorinţe şi 
vise. Marin făcea planuri frumoase ală
turi de iubita lui. în a doua parte a 
caietului erau aşternute gânduri ciuda
te. Marin scria că a visat un înger, care 
a venit să-l ia în altă lume. Spunându-i 
că nu este pregătit, îngerul a plecat. 
Apoi acel vis s-a repetat. A doua oară, 
însă, îngerul nu a mai vrut să plece.

Aşa s-a chinuit bietul Marin o bună 
bucată de timp, străduindu-se din răs
puteri să ascundă îngrijorarea de 
Lenuţa lui dragă. Acel înger din vis îl 
urmărea deja pas cu pas. La un 
moment dat i se părea că îşi iese din 
minţi. Dar se ţinea tare. Şi mai mult îl 
chinuia faptul că nu putea descifra 
visele ce le avea noapte de noapte. Se 
temea să nu i se întâmple ceva 
Lenuţei. Ultimele pagini erau scrise 
neciteţ. Au fost înşirate, probabil, când 
era în autobuz şi pe patul de spital 
înainte de plecare. Era deja conştient 
că pleacă, dar regreta, căci nu s-a 
săturat de viaţă şi de dulceaţa ei. în ulti
ma pagină a caietului se vedea deja că 
scrie neputincios, cu mare efort şi cu 
mâinile tremurânde.

Marin scria deja că aude chemarea 
Domnului şi că este pregătit. Prin 
ultimele cuvinte îi mulţumea Celui de 
Sus pentru că i-a ascultat rugăciunile şi 
că nu a lăsat-o de una singură pe 
Lenuţa lui dragă. La auzul acestor 
cuvinte din gura doamnei profesoare 
fata sări ca arsă. Ce-o fi avut în vede
re?

Doamna Maria a stat împreună cu 
Lenuţa până dimineaţa. Au plâns şi au 
vorbit pe săturate despre omul pe care- 
I iubiseră deopotrivă ambele. Doamna 
Maria ca mamă, iar Lenuţa -  în calitate 
de cea cu care urma să împartă Marin 
restul vieţii. Dimineaţa au venit la ea 
şeful secţiei, însoţit de ceilalţi colegi ai 
săi. Ţinea în mână o droaie de hârtii cu 
analizele Lenuţei. Pe ea, însă, n-o prea 
interesa ce-o să-i spună. Viaţa fără 
omul drag nu mai avea nici un sens. Cu 
toate că şi părinţii, şi mama lui Marin o 
linişteau, spunându-i că timpul este cel 
mai bun leac şi cel mai iscusit medic, 
că odată cu trecerea timpului, această 
rană adâncă se va cicatriza, gândurile 
Lenuţei erau în altă parte.

-  Să ştiţi că aţi avut un mare noroc. 
Alta în locul dumneavoastră nu ar mai 
fi rezistat, spuse medicul. Sunteţi o fire 
puternică, dar ocoliţi stresurile, altfel 
puteţi să pierdeţi...

-  Nu mai am ce pierde, domnule 
profesor. L-am pierdut deja.

-  Prostii. Nu aţi pierdut nimic. 
Copilul e bine şi se dezvoltă normal, îi 
netezi bărbatul părinteşte şuviţa de păr.

Lenuţa nu mai auzea nimic. îi 
auzea, parcă, vocea lui Marin, rostind 
ultimele lui cuvinte prin care-i 
mulţumea lui Dumnezeu că nu a lăsat- 
o singură. Vedea de asupra fâlfâind 
aripa îngerului păzitor trimis de Marin. 
Din acea clipă şi-a zis că va fi puterni
că, că îl va pomeni pe omul drag cât i- 
o fi dat să trăiască şi-l va feri de toate 
relele pe fecioraşul ce urma să vină pe 
lume şi care-l va cunoaşte pe tatăl său 
doar din pozele din albumul de familie.

Dumitru VERBIŢCHI

BANCURI
se adreseazăCopilul 

părinţilor:
- Mamă şi tată, spuneţi-mi care dintre voi e 

mai tare şi decide în casa asta.
Tata:
- Ai găsit şi tu ce să întrebi, măi copile.
Mama:
- Răspunde-i copilului mai repede până nu 

te-a luat naiba.

Fata:
- M-am îndrăgostit de vecinul nostru şi voi 

fugi cu el.
Tatăl:
- Foarte bine. Nu voi mai avea de investit 

nici timp, nici bani în tine.
- Tată, eu citesc scrisoarea lăsată de 

mama.
■ijfe -iSfe -iSfe WWW

- Dragul meu, crezi că sunt grasă? -  
întreabă supărată o fată.

- Nu, scumpo, nicidecum nu cred asta. Am 
vrut să spun că la greutatea ta ar trebui să fii 
mai înaltă.

- Şi cam ce înălţime ar trebui să am la 
kilogramele mele? - insistă fata.

- Nu mai puţin de cinci metri.
■ijfe -iSfe -iSfe WWW

Un tip îi cere sfatul unui prieten:
- Cum crezi, amice, ce aş putea să-i dau 

iubitei mele de ziua femeilor?
- Dar cum arată?
- Un metru şaptezeci şi cinci înălţime, 

blondă, cu ochi albaştri şi cu nişte obrăjori 
cum alta nu are.

Acela stă puţin pe gânduri şi apoi zice:
- Dă-i numărul meu de telefon.

Copilul vine de la şcoală şi-l întreabă pe 
tata:

- Tată, spune-mi, te rog, unde se află 
Carpaţii meridionali?

Scărpinându-se la ceafă, bărbatul îi 
răspunde:

- întreab-o pe mamă-ta, ea a făcut curat 
prin casă.

■ijfe -iSfe -iSfe WWW
Un tânăr şmecher este tras pe dreapta de 

un inspector de la rutieră. îşi aminteşte 
imediat de spusele tatălui că atacul este 
principala apărare şi începe:

Tată, azi doamna 
profesoară a 

zis că sunt primul 
din clasă !

O

Cum aşa 
Bulă ??

Păi a zis:
Toţi sunteţi 
nişte măgari, 
dar Bulă vă 
întrece pe toţi

- Dar ce, măi frate, nu ai ce face de mă 
opreşti? Nu ştii cine este tatăl meu?

Poliţistul începe să completeze foarte calm 
procesul-verbal:

- Da ce, măi fraiere, nu ţi-o zis mamă-ta 
cine e tată-tău?

■ijfe -iSfe -iSfe WWW
Doi băieţei discută între ei:
- Tu ce vrei să devii când vei fi mare?
- Eu vreau să devin idiot.
- Cum aşa?
- Păi cum? Tata zice mereu: uite la idiotul 

acela ce maşină are, uite la idiotul celălalt ce 
femeie cuminte are, uite la idioţii ăştia sunt 
plini de bani.

■ijfe -iSfe -iSfe WWW
Soţia pe un ton tandru:
- Iubitule, la anul o să marcăm 25 de ani 

de la nuntă. Ce surpriză îmi pregăteşti?
- Scumpo, cred că ar fi cazul să mai 

aşteptăm cinci ani şi vom marca "Războiul de 
30 de ani”.

- Fiule, întreabă tatăl mirat. Ai văzut cumva 
chestia ceia de curăţat cartofi?

- Te-a părăsit acum două zile, tată.
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Mesteacănul -
Arborele Vieţii, un remediu miraculos
Mesteacănul este originar din Siberia, însă creşte şi la noi în zonele deluroase şi 

în câmpii. Seva de mesteacăn este cunoscută pentru capacităţile sale deosebite 
care au fost testate de-a lungul anilor prin numeroase studii medicale şi se poate 
utiliza atât intern, cât şi extern, lată câteva dintre efectele binefăcătoare ale sevei.

Este un foarte bun tonic fizic 
şi psihic. Pentru efectele benefice 
se administrează 2 ml de două 
ori pe zi, dimineaţa şi seara, timp 
de 3-4 săptămâni pentru adulţi, 
iar pentru copiii peste 10 ani -  1 
ml de două ori pe zi, în acelaşi 
interval.

Remediu împotriva cance
rului. Există mai multe studii care 
pun în evidenţă efectele antitu- 
morale ale mesteacănului, in 
special ale sevei şi ale scoarţei 
acestuia. Principalul “vinovat” 
pentru acest efect este un princi
piu activ: ACIDUL BETULINIC, 
care se găseşte în proporţii mari 
în mesteacăn, mai ales primăva
ra. Acesta are efect citostatic 
asupra celulelor maligne din for
maţiunile tumorale ale sistemului 
nervos, mai ales la copii. Pe

lângă tipurile de cancer sus-men- 
ţionate, în ultima vreme s-au obţi
nut rezultate pozitive şi în cance
rul ovarian, cancerul pulmonar şi 
cancerul mamar.

Mesteacănul conţine principii 
active care au acţiune diuretică, 
antiinflamatoare şi antibacteria- 
nă, prin urmare se poate utiliza în 
tratarea şi prevenirea cistitei. Se 
recomandă consumul a câte 1 
litru pe zi, timp de 2-3 săptămâni.

Combate reumatismul. Se 
administrează 1 litru pe zi timp de 
3 săptămâni, iar pentru inten
sificarea efectului se pot aplica şi 
cataplasme cu pulbere de 
scoarţă de mesteacăn.

în bolile de ficat, este ideal 
consumul a câte o cană de suc 
proaspăt de mesteacăn sau 
infuzie de mesteacăn de cel puţin

3 ori pe zi.
Poate combate părul gras, 

dacă se întinde seva pe păr 
înainte de spălare. Efectele vizi
bile se observă după aplicarea de 
5-6 ori la 2-3 zile. Astfel, părul va 
fi mult mai sănătos, mai rezistent 
şi mai strălucitor.

Seva de mesteacăn concent
rează toate substanţele nutritive 
necesare creşterii arborelui: glu
coza şi fructoza (conferă gust 
uşor dulceag), aminoacizi, vitami
na C, minerale (calciu, magneziu, 
mangan, zinc, fosfor, sodiu, fier). 
Aceşti nutrienţi se află în proporţii 
optime şi se asimilează cu 
uşurinţă în organism.

Colici renale, litiază renală. 
Se beau între orele 8-12, dimi
neaţa, până la 600 ml de sevă 
proaspătă de mesteacăn, în cure

de minimum 5 zile. Are efecte 
foarte puternice de dizolvare a 
calculilor renali, de stimulare a 
activităţii rinichilor şi implicit a diu- 
rezei.

Intoxicaţii cronice. Se face o 
cură de o săptămână, în care se 
bea jumătate de litru de sevă pe 
zi, de preferinţă dimineaţa, pe 
stomacul gol. Procedura se reco
mandă la început de primăvară, 
persoanelor care suferă de gută, 
reumatism, dermatoze diverse, 
colită de putrefacţie.

Creşterea parului. După 
spălarea părului cu şampon, se 
face o clătire dublată de un masaj 
la rădăcină, cu sevă proaspătă 
de mesteacăn (procedura durea
ză 10 minute), după care părul se 
mai clăteşte o dată cu apa cura
tă.

Combate guta. Artrita se

poate ameliora cu ajutorul curei 
pe bază de sevă de mesteacăn, 
administrată pe parcursul a trei 
săptămâni (un litru pe zi). 
Efectele antireumatice ale sevei 
sunt amplificate prin aplicarea 
externă de cataplasme cu pulbe
re de scoarţă de mesteacăn pe 
articulaţiile afectate. Acelaşi trata
ment se foloseşte şi pentru trata
rea cu succes a gutei.

Elimină pietrele la rinichi. 
Pietrele la rinichi pot fi eliminate 
printr-o cură de 20 de zile cu 
sevă de mesteacăn. în prima zi 
se consumă 0,5 litri, în a doua zi 
-  0,6 litri, până ajungeţi în cea de 
a cincea zi la un litru, cantitate ce 
se va bea timp de zece zile, după 
care scade gradat cu câte 0,1 litri 
pe zi, aşa încât în ultima zi de 
cură să se consume din nou 0,5 
litri de sevă.

Psoriazisul şi-a găsit leacul.
Se pun pe leziunile produse pe 
piele comprese cu sevă de mes
teacăn, ce se ţin timp de o oră. în 
paralel se face o cură internă cu 
câte un litru de sevă pe zi. Efectul 
antibacterian se va face simţit din 
plin la nivelul pielii afectate.

De ajutor în obezitate. Seva 
de mesteacăn are o extraordina
ră forţă de a purifica organismul. 
Un litru pe zi din acest remediu, 
consumat intern, elimină apa 
suplimentară din organism, am
plifică tranzitul intestinal şi acce
lerează metabolismul. Asociat cu 
o dietă săracă în carne, grăsimi şi 
dulciuri, remediul este ideal pen
tru o cură de slăbire, ajutând la 
scăderea accelerată în greutate, 
fără a pune în pericol sănătatea 
(seva de mesteacăn conţine acizi 
organici, săruri minerale de pota
siu, calciu, magneziu şi cupru, 
vitaminele B şi C).

■  Cum se obţine seva 
miraculoasă

Dacă vreţi să preparaţi singuri seva de mesteacăn, colectaţi seva 
în lunile martie şi aprilie, atunci când copacul revine la viaţă. Se obţi
ne prin sfredelirea în adâncime (4-8 cm) a trunchiului copacului, mai 
bine, a unor ramuri tinere viguroase, din care va începe să curgă un 
lichid limpede, cu gust acrişor-dulceag: seva de mesteacăn. Această 
operaţiune se face numai la mestecenii maturi, iar după colectarea a 
250-500 ml de sevă (1-2 căni), se unge imediat orificiul cu răşină, 
pentru a opri scurgerea, care altfel ar afecta vitalitatea copacului. 
După colectare, seva va fi strecurată cu ajutorul unui tifon. Este 
necesar ca, după ce se încheie colectarea, crestătura făcută în 
trunchi să fie acoperită cu ceară, răşină sau smoală, pentru ca astfel 
mesteacănul să nu fie supus la unele infecţii ce se pot strecura prin 
acea crestătură, ferindu-l de boală sau chiar de uscare.

Modul de administrare
Seva de mesteacăn se consumă pe cât e posibil imediat după 

recoltare, când încă este foarte proaspătă, iar vitaminele, enzimele 
şi alte substanţe organice complexe din compoziţia sa nu sunt oxi
date.

Pentru tratament se recomandă 0,5-1 litri pe zi la adulţi, în timp 
ce pentru copiii între 8 şi 12 ani -  200-500 ml pe zi, iar pentru cei 
între 4 şi 8 ani -  numai 100-300 ml pe zi. Durata curei nu este con
diţionată, de obicei, decât de perioada în care seva e secretată de 
copac.

Ce sunt aluniţele roşii care apar pe corp?
Cunoscute sub denumirile 

ştiinţifice de “angioame 
senile” sau “angioame cherry”, 
aluniţele roşii sunt cel mai 
comun tip de angioame şi repre
zintă nişte aglomerări de vase 
sanguine dilatate care se dez
voltă aproape de suprafaţa pielii.

Ele sunt rotunde şi au un diametru de 
câţiva milimetri, iar culorile lor pot varia 
de la roşu aprins la violet. Se formează, 
de regulă, la nivelul corpului şi al extre
mităţilor, la aproximativ 50% dintre adulţi. 
Aceste angioame apar începând cu 20 
de ani, iar numărul lor creşte odată cu 
înaintarea în vârstă.

Factori ce influenţează apariţia aces
tor aluniţe roşii. Până în prezent, nu s-au 
depistat cauzele care stau la baza for

mării acestor angioame, însă s-a obser
vat că ele se înmulţesc la contactul cu 
anumite substanţe, cum ar fi 2-butoxieta- 
nol sau iperită. Totodată, modificările hor
monale par să fie un alt factor care deter
mină dezvoltarea acestora. La unele gra
vide apar astfel de aluniţe roşii pe perioa
da sarcinii, pentru ca după naştere aces
tea să involueze.

Deşi sunt inofensive şi nu degenerea
ză niciodată în cancer de piele, totuşi, 
înmulţirea lor într-un timp relativ scurt 
poate fi simptomul unei tumori dezvoltate 
la nivelul organelor interne. De aceea, 
dacă observi că numărul angioamelor a 
crescut mult în ultima vreme, prezintă-te 
de urgenţă la medicul dermatolog, care 
va şti dacă este vorba despre o afecţiune 
ce este de competenţa lui sau dacă este 
cazul să te îndrume către medicul onco
log.

Aluniţele roşii nu au nevoie de trata
ment.

(Leacuri şi terapii)

Rubrică susţinută de Valeria ŞTEFUREAC -I



1 Diverse4 Joi, 2 martie 2017

Legenda Mărţişorului, 
simbol al reînnoirii şi speranţei

Mărţişorul este un simbol al renaşterii naturii, 
în tradiţia românilor, femeile şi fetele pri

mesc mărţişoare şi le poartă pe toată durata lunii 
martie ca semn al sosirii primăverii. împreună cu 
Mărţişorul se oferă adesea şi flori timpurii de pri
măvară, cea mai reprezentativă fiind ghiocelul.

Un mit spune că în prima zi 
a lunii martie, frumoasa 
Primăvară a ieşit la marginea

pădurii şi a observat cum, într-o 
poiană, într-o tufă de porum
bari, de sub zăpadă răsare un

ghiocel. Ea a hotărât să-l ajute 
şi a început a da la o parte 
zăpada şi a rupe ramurile spi
noase.

Iarna, văzând aceasta, s-a 
înfuriat şi a chemat vântul şi 
gerul să distrugă floarea. 
Ghiocelul a îngheţat imediat. 
Primăvara a acoperit apoi ghio
celul cu mâinile ei, dar s-a rănit 
la un deget din cauza mărăcini
lor. Din deget s-a prelins o pică
tură de sânge fierbinte care, 
căzând peste floare, a făcut-o 
să reînvie.

Astfel, Primăvara a învins 
Iarna, iar culorile mărţişorului 
simbolizează sângele ei roşu 
pe zăpada albă. în prezent, 
Mărţişorul este purtat întreaga 
lună martie, după care este 
prins de ramurile unui pom 
fructifer. Se crede că aceasta 
va aduce belşug în casele 
oamenilor.

Se zice că dacă cineva îşi 
pune o dorinţă în timp ce atâr
nă Mărţişorul de pom, aceasta 
se va împlini numaidecât.

MARTIE. CURIOZITĂŢI
DESPRE PRIMA LUNĂ DE PRIMĂVARĂ

Martie, una dintre cele şapte luni 
ale anului cu o durată de 31 de zile. 
Este luna care are conotaţii pozitive 
-  reînvierea naturii, începerea lucră
rilor agricole, bucuria copiilor, care 
se pot juca mai mult afară datorită 
creşterii duratei zilei etc.

Martie este luna în care majoritatea 
fermierilor încep lucrările agricole. în 
martie se curăţă livezile şi grădinile, şi 
tot în această lună se scot stupii de la 
iernat. Tot legat de apicultură, martie 
este luna în care se „retează” fagurii de 
miere folosiţi în medici
na populară. Pentru cei 
care au pomi de soi în 
grădină şi i-au acoperit 
peste iarnă, luna mar
tie este momentul per
fect pentru a-i desco
peri. Atenţie, însă, la 
nopţile friguroase, 
când aceşti pomi tre
buie din nou acoperiţi.

Martie este luna în 
care se plantează pomi 
fructiferi şi se curăţă 
cei deja plantaţi. Martie 
este luna în care ţăra
nii duc gunoi pe câmp,

pentru a îngrăşa pământul în vederea 
cultivării plantelor. Este luna în care se 
seamănă mazăre, linte, măzăriche, 
ovăz, secară, orz, trifoi. De asemenea, 
în martie, unii agricultori fac răsadniţe, 
mici construcţii din lemn, acoperite cu 
folie sau sticlă, în care se pun seminţe 
care vor deveni răsaduri, numai bune 
de plantat în grădină în luna aprilie. Tot 
în aceste răsadniţe (de fapt, sere în 
miniatură, încălzite exclusiv de lumina 
soarelui) se pot pune salată şi ceapă 
verde.
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BERBECUL: Orice pierdere va fi 

. compensată
Saturn va alunga din calea 

rBerbecilor grijile şi ghinionul şi le va 
"oferi o perioadă plină de energie, în 

care pot realiza multe lucruri frumoase. Mediul 
de lucru se va îmbunătăţi chiar de la începutul 
lunii martie şi Berbecii vor munci cu spor de-a 
lungul primăverii. Zilele obositoare vor fi tot mai 
puţine şi vor profita de prietenia unor persoane 
cu influenţă, care îi pot ajuta în carieră. Mercur 
va fi generos cu banii în luna mai, ultima lună de 
primăvară fiind deosebit de avantajoasă cu 
privire la salarii. Pe de altă parte, vor reuşi să-şi 
impună punctul de vedere în unele situaţii mai 
dificile şi vor rezolva câteva dintre problemele 
acute ale familiei. în ceea ce priveşte 
dragostea, relaţiile care nu au o bază solidă se 
vor destrăma, în special în luna martie, dar 
Berbecii vor găsi imediat o consolare în munca 
lor sau alături de alţi parteneri, mai potriviţi. O 
scurtă perioadă critică va fi şi la mijlocul lunii 
aprilie, când pot apărea probleme în cuplu şi 
discuţii neplăcute cu rudele mai în vârstă.

TAURUL: Mai ambiţioşi la servi-

Taurii se vor concentra foarte 
mult asupra familiei în această 

primăvară. Cei care au copii vor lua 
decizii importante pentru viitorul lor în luna 
aprilie. Taurii care vor să-şi întemeieze o familie 
vor pune la cale nunta pentru anul acesta, iar 
nativii singuri vor descoperi şansa să 
întâlnească pe cineva în decursul lunii mai. La 
serviciu, trebuie să fie hotărâţi şi ambiţioşi. 
Critici şi invidii vor mai exista, dar nativii acestei 
zodii nu mai au de ce să se teamă, pentru că 
vor şti să-şi apere interesele mult mai bine 
decât în trecut. Taurilor le va merge mai bine şi 
din punct de vedere financiar. Perioada dificilă 
de la începutul anului, marcată de restricţii 
financiare, va lua sfârşit. Dar mulţi Tauri ar face 
bine să adune ceea ce le prisoseşte şi să nu 
folosească aceşti bani pentru investiţii riscante. 
Dacă sunt tentaţi să cheltuiască prea mult, cu 
greu vor mai recupera economiile avute.

GEMENII: Astrele pun accentul
pe profesie

Zodia Gemenilor este dominată, 
în această primăvară de Marte care le 

conferă nativilor forţa de a reconstrui 
ceea ce au pierdut sau de a începe din nou. 
Marte defineşte noi obiective şi reglează o 
situaţie profesională complicată, limpezind 
problemele mai delicate. Jupiter, astrul 
şanselor, colaborează cu Marte şi îi sprijină pe 
Gemeni să realizeze aproape tot ceea ce îşi 
propun. în primul rând, îi îndrumă spre alte 
soluţii, inedite, dar eficiente, pe care alţii nu le- 
ar încerca, dar care vor avea rezultatele dorite, 
în schimb, în luna martie, influenţa lui Jupiter va 
fi slabă şi este bine să se ferească să 
împrumute bani. în viaţa personală, cei mai 
mulţi dintre Gemeni vor prelua controlul asupra 
obligaţiilor de familie pe care, înainte, preferau 
să le ignore. Până în luna aprilie, problemele de 
cuplu sau neînţelegerile dintre membrii familiei 
vor fi tot mai rare.

RACUL: Bucurii şi împliniri su
fleteşti

Astrele vor fi deosebit de gene- 
' roase cu Racii în această primăvară. 

Mulţi dintre ei se vor bucura de un suc
ces financiar binemeritat sau vor descoperi noi 
surse de câştig. Bunăstarea se va simţi din pri
mele zile ale lunii aprilie şi va influenţa foarte 
mult relaţiile de familie şi buna dispoziţie a 
Racilor. Pe de altă parte, nativii zodiei vor învăţa 
să aibă mai multă răbdare pentru că luna martie 
poate fi marcată de probleme în cuplu şi este 
nevoie de o atitudine conciliantă pentru a le de
păşi. Racii singuri vor avea surprize mai plăcute 
şi este posibil să redescopere dragostea la 
începutul lunii mai. Tot în luna mai, nativii Raci 
vor reuşi de minune tot ce îşi propun, datorită 
influenţei lui Venus şi a lui Mercur. Unii dintre ei 
vor fi tentaţi să plece într-o călătorie lungă, în 
străinătate. Alţii vor dori, poate, să se mute în 
altă localitate şi vor reuşi să se acomodeze cu 
un alt loc de muncă şi cu un alt partener. Indi
ferent de planurile lor de la sfârşitul primăverii, 
Racii vor reuşi să îşi atingă obiectivele şi să se 
simtă împliniţi.

LEUL: Investiţii noi, pe toate 
i&i&s. planurile

Venus le promite celor născuţi în 
zodia Leului că toate lucrurile bune şi 

planurile profitabile se vor desfăşura 
mai repede. Rezultatele se vor vedea mai ales 
în lunile aprilie şi mai, când vor avea de câştigat 
foarte mult în plan social. în special femeile 
născute în această zodie au mari şanse să 
încheie o căsătorie strălucită. în martie, aceşti 
nativi este bine să facă economii şi trebuie să 
fie prudenţi când împrumută bani, pentru că 
este posibil să-i piardă pentru totdeauna. După 
primele luni de muncă ale anului, primele 
câştiguri din aprilie vor fi mai mari decât se aş
teaptă. Este posibil ca unii dintre Lei să pri
mească abia acum bonusurile aşteptate la sfâr
şitul anului trecut. în plan sentimental, Venus 
anunţă schimbări foarte mari pentru Lei care 
doresc să iubească din nou. Cei mai mulţi din
tre nativi se vor gândi imediat la căsătorie, dacă 
vor găsi un partener pe gustul lor, în luna mai.

FECIOARA: Multă seriozitate în

>-*■ '•

munca
Primăvara aceasta, Fecioarele 

•« ■ /tre b u ie  să se ferească să mai facă 
prea multe lucruri într-un timp foarte 

scurt. Dacă în lunile anterioare proiectele lor au 
avut randament şi au fost mulţumiţi de rezultate, 
chiar dacă au muncit sub tensiune, oboseala îşi 
va spune cuvântul şi nu vor mai avea acelaşi 
succes. Ar fi bine să accepte proiecte mai 
îndrăzneţe la serviciu, dar mai puţine, şi să 
muncească în ritmul lor. Astfel se vor ocupa de 
calitatea rezultatelor, iar schimbările benefice 
pe care le aşteaptă se vor materializa în lunile 
aprilie şi mai. în primele două luni, Fecioarele 
vor avea suficienţi bani să-şi satisfacă anumite 
capricii, arată horoscopul primăverii. Dar, în 
luna mai, trebuie să aibă grijă să nu piardă bani. 
Nu este indicat să se implice în proiecte în care 
nu au încredere şi care pot eşua. în dragoste, 
vor fi privilegiaţi doar cei care sunt sinceri şi cei 
care doresc să-si întemeieze o familie.

BALANŢA: Priorităţile se schimbă
încă de la începutul primăverii, 

f i »  Balanţele vor simţi că au şanse mari 
i j T \  . să aleagă un drum mai bun. Marte le 
V . -✓  deschide o cale neştiută sau le 

dezvăluie soluţia cea mai bună pentru a 
face ce le place cu adevărat şi pentru a fi mai 
fericiţi. în familiile tinere, este posibil să vină 
barza din luna mai. Iar acest lucru le va schimba 
complet priorităţile Balanţelor care se vor 
pregăti să devină părinţi. în luna aprilie, trebuie 
să se ferească de conflicte sau competiţii în 
plan profesional, pentru că vor pierde. Balanţele 
trebuie să se concentreze pe ceea ce ştiu ele să 
facă mai bine şi pot ajunge departe. Unii nativi 
au şanse să fie promovaţi primăvara aceasta. 
Alţii se vor concentra asupra relaţiei de cuplu şi 
se vor gândi probabil la o călătorie romantică 
sau chiar la nuntă. Clipele romantice din luna 
aprilie vor constitui momentul culminant al 
relaţiei lor de dragoste, dar mai sunt surprize 
frumoase pentru îndrăgostiţi şi în luna mai.

SCORPIONUL: Influenţa
astrelor este prielnică

Nativii Scorpioni încep în forţă în 
: noul sezon şi muncesc foarte mult, 

’ deşi ştiu că răsplata va veni mai târz
iu. Abia din lunile mai sau iunie situaţia lor 
profesională se va schimba şi se vor bucura de 
banii pe care îi merită. O scurtă perioadă la 
începutul lunii martie, Jupiter îi ajută pe 
Scorpioni să recupereze ceva important, pier
dut în cursul anului trecut. Se pare că este 
vorba de o poziţie sau un anumit statut la ser
viciu sau de câteva salarii restante. Dar Jupiter 
le aduce cu adevărat noroc în luna mai, când 
îşi pot pune în aplicare planuri mult mai 
importante pentru familie. Pot câştiga mult la 
începutul lunii mai, dar pot să şi piardă. Venus, 
astrul iubirii, va amplifica şansele nativilor 
Scorpioni în luna aprilie şi va colabora cu 
Jupiter să le iasă totul cum au plănuit. Poate fi 
vorba şi de o vacanţă romantică, în urma căreia 
vor redescoperi iubirea de altă dată. Pentru 
nativii singuri, sfârşitul lui aprilie este un 
moment prielnic să întâlnească pe cineva.

SĂGETĂTORUL:Problemele de 
. «si, dragoste sunt imprevizibile

, O mare parte a primăverii, Marte 
va domina Casa familiei. în martie şi 

aprilie va fi benefic, dar în luna mai 
poate da naştere discuţiilor despre despărţire şi 
divorţ. Pe de altă parte, nativii Săgetători care 
sunt părinţi trebuie să facă noi sacrificii pentru 
confortul şi educaţia copiilor lor. Nu va fi o 
primăvară uşoară, dar nici una lipsită de şanse 
şi noroc. Lunile martie şi aprilie sunt cele mai 
bune luni legate de câştigarea unor bani. în 
acea perioadă, se vor bucura de un buget 
consistent pentru că vor aduna din timp o sumă 
de bani sau vor recupera datoriile de la prieteni, 
în luna mai este posibil să aibă nevoie de spri
jin financiar, dar ar fi indicat să se ferească de 
împrumuturi bancare. Tot în luna mai, 
problemele de cuplu şi scenele de gelozie se 
vor ţine lanţ. Ultimele zile frumoase de 
primăvară nu vor fi deloc benefice nativilor 
Săgetători din punct de vedere al dragostei, fie 
că sunt căsătoriţi sau nu. Venus se va revanşa 
faţă de ei pe parcursul verii şi le va aduce mai 
multă linişte si iubire.

CAPRICORNUL: O viaţă de fami- 
! lie cu împliniri

Primăvara se anunţă o perioadă 
mai liniştită şi mai generoasă faţă de 

Capricorni. Necazurile de la începutul 
anului vor fi date uitării chiar din primele zile din 
martie, iar viaţa lor de familie va intra pe un drum 
paşnic. în martie se simte din plin norocul pe care 
îl aduce Jupiter Capricomilor. Vor avea multe 
motive de sărbătoare, mulţi dintre ei vor beneficia 
de un statut nou la locul de muncă, iar acasă vor 
organiza câteva petreceri şi aniversări. Foarte 
frumoasă este şi luna aprilie, pentru că mulţi dintre 
nativi vor avea câteva zile libere şi se vor bucura 
de o vacanţă binemeritată. Când totul merge bine, 
Capricomilor le place să călătorească. în luna mai, 
însă, trebuie să fie atenţi la capcanele care îi 
aşteaptă la locul de muncă. Din punct de vedere 
financiar, Capricornii vor fi norocoşi la bani 
primăvara, mai exact în luna aprilie. Mulţi dintre ei 
vor primi sprijin financiar din partea rudelor sau 
obiecte de preţ pe care le vor valorifica în folosul 
familiei.

VĂRSĂTORUL: O primăvară cu 
multă dragoste

Mulţi Vărsători se vor considera cu 
r adevărat răsfăţaţi de astre în acest 
sezon, deoarece le va merge din plin şi 

în plan profesional, dar şi în dragoste. Luna aprilie 
este luna cuceririlor, a pasiunii şi a logodnelor. 
Favorabilă iubirii va fi şi luna mai, când relaţiile de 
cuplu se vor consolida, iar Vărsătorii care iubesc 
sincer vor trece cu bine peste o probă de foc. Din 
punct de vedere financiar, însă, trebuie să fie 
prudenţi. în martie vor traversa o perioadă mai 
dificilă pentru că vor avea de acoperit cheltuielile 
mari făcute la începutul anului. în aprilie, deşi 
Jupiter le aduce în cale şansa de a călători şi de 
a se distra, vor cheltui sume mari de bani şi este 
posibil ca unii dintre ei să renunţe la excursii. în 
carieră, influenţa benefică a lui Marte se va 
resimţi în mod special în luna aprilie şi în luna mai, 
perioade în care Vărsătorii vor putea beneficia de 
anumite schimbări la serviciu. Cei care nu au un 
loc de muncă au mari şanse în aceste luni să gă
sească oferte destul de bune.

PEŞTII: Provocări şi decizii ma
jore

La început de primăvară, în luna 
' martie, Venus este capricioasă cu 

" Peştii şi le pune piedici în tot ceea ce vor 
să facă. Nici prietenii nu-i vor ajuta prea mult şi 
nici câştigurile lor nu vor fi mari. Dar Jupiter întoar
ce roata norocului din aprilie. Astrul şanselor va 
avea destulă forţă să-i protejeze să nu ia decizii 
greşite când se vor afla la răscruce de drumuri. 
Este adevărat că ghinionul se va ţine scai de ei în 
martie, dar, cel puţin, nu-şi vor provoca singuri 
necazurile, arată horoscopul primăverii. Cele mai 
multe probleme apar independent de voinţa lor, 
dar pentru fiecare vor exista şi soluţii. Peştii vor 
reuşi să câştige un pic mai bine din aprilie, dar tot 
nu vor reuşi să profite de ofertele care apar. Cu 
adevărat profitabilă va fi luna mai, când salariul 
sau veniturile Peştilor aproape că se vor dubla. 
Viaţa intimă şi relaţiile de dragoste nu vor fi nici 
ele deloc liniştite în martie. Va fi o lună în care vor 
apărea mai des conflicte de gelozie şi reproşuri, 
în aprilie şi mai, Venus va fi mai generoasă şi va 
favoriza dragostea la prima vedere pentru cei 
singuri.
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Cele mai frumoase poezii şi cântece sunt despre primăvară, căreia 
simţim tot mai mult prezenţa şi suflarea. Ea leagănă în adierea uşoara 

a vântului cele mai minunate vise şi sentimente. Şi anume acum, la 
începutul Mărţişorului, în pragul minunatei sărbători, care întruchipează 

gingăşia neţărmurită, frumuseţea şi splendoarea reprezentantelor celei mai 
frumoase jumătăţi a omenirii, doamna

Tatiana CARLASCIUC7
din or. Cernăuţi îşi sărbătoreşte ziua de naştere. Este o doamnă muncitoa

re, plină de viaţă şi bunătate sufletească, cu inima mare şi curată, cuprinsă de 
sentimentul compasiunii, mereu, în orice clipă, întinde o mână de ajutor celor 
din jur. E ferm convinsă, că nu există mai mare podoabă pe lume, decât 
omenia, cuvântul bun şi duios. Iubită şi adorată de copii şi nepoţică, sti
mată de colegii săptămânalului ”L.C.”, în 
această neuitată zi, când în buchetul

ţii îşi mai prinde încă o floare de o rară frumuseţe, doamna Tatiana pri
meşte sincere felicitări cu urări de sănătate, voie bună, o viaţă fericită pe 
măsura frumuseţii sufletului, o primăvară eternă scăldată-n albul florilor de 
ghiocei, mult noroc cu împlinirea tuturor dorinţelor, vivacitate şi belşug în 
cuibul familial.

Din mândre flori vă împletim/ Cunună plină de iubire,
Muld ani de viaţă vă dorim/ Şi multă, multă fericire.

La mulţi ani!
<=̂ =

Acum, când natura e învăluită de tăcere şi 
numai câte un ghiocel mai îndrăzneţ, cu culoa

rea sa vie, ne aduce aminte că suntem în 
prag de primăvară, am vrea să adresăm cele 
mai sincere urări de bine, de sănătate, de viaţă 

lungă şi fericire domnului
Ion URSULEAC

din or. Cernăuţi.
Zilele trecute dumnealui â împlinit o vârstă fru

moasă, care înseamnă miezul vieţii şi înţelepciune. 
Căci 42 de ani e vârsta care alungă din viaţa lui 
orice îndoieli şi îl vedem cu inima şi sufletul des
chise pentru bunătate. Lumea îl cunoaşte ca pe 
un bun gospodar, cu inima larg deschisă, gata 
oricând să dea o mână de ajutor, un sfat, să-i 
încurajeze pe cei apropiaţi cu o vorbă bună.

împreună cu soţia Irina au crescut şi au edu
cat trei copii: feciorul Denis, fiicele Maria şi Emilia, 
trei flori, pe care le-au îngrijit cu mare dragoste, 
i-au alinat, altoindu-le în inimi cele mai frumoa
se sentimente: bine-le, omenia şi respectul pro
fund faţă de Bunul Dumnezeu, de baştină, de grai 
şi faţă de cei din preajmă.

în această neuitată zi, când în bu
chetul vieţii îşi mai prinde încă o floa
re de o rară frumuseţe, domnul Ion Ur- 
suleac primeşte sincere felicitări din par
tea soţiei, copiilor, tatălui Gheorghe şi de 
la toate rudele şi prietenii, care-i doresc■< 
ca binele ce-l seamănă în jurul lui, 
să-i revină înzecit şi să-i facă traiul 
mereu fericit, să-i dea Domnul sănă
tate, bucurie, vivacitate, alături de el î 
să fie mereu numai cei mai buni prie- j 
teni şi îngerii păzitori, să aibă parte 
de multă sănătate, belşug şi liniş- . 
te-n suflet, împliniri şi bucurii.

La mulţi ani!

Anume în una din zilele 
superbului anotimp 
de reînviere â naturii 
s-â născut doamna

Stela GOSTIUC 
(Doroş)

din satul Mahala, raionul 
Noua Suliţă. Pentru ea,
Mărţişorul, care deschide 
porţile primăverii, aduce 

muguri plesnind pe ramuri, 
primele firicele de iarbă 

verde, este o lună deosebit 
de scumpă, care o face să numere anii şi faptele bune, 

urmele frumoase. De data aceasta, primăvara îi adaugă la 
pomul vieţii încă un inel.

Cu acest prilej, astăzi, cu buchete de flori şi cele mai 
sincere şi frumoase felicitări vin în casa sărbătoritei toţi ele
vii, părinţii, colegii şi rudele. Doamna Stela e profesoară la 

medie generală din Ostriţa-Mahala, fiind 
iubită, stimată mult de elevi. E mamă 

ă, soţie grijulie, e o fire veselă, 
nă de optimism.

Cei scumpi inimii doamnei 
îi spun cu drag: binele ce-l 

în jurul dumneavoastră 
vă revină înzecit şi să vă facă 

traiul mereu fericit, să vă dea 
Domnul bucurie şi ca alături să fie 

mereu numai cei mai buni prieteni şi să nu 
vă părăsească nicicând îngerul păzitor.
Să fii veşnic sănătoasă, /Cu suflet de Crăiasă,
De cei dragi să fii iubită, /  De toţi îngerii păzită, 
îţi dorim toţi împreună /Fericire, voie bună!

La mulţi ani!

Marele povestitor român 
omagiat la CIE Cupca

A  martie ne vine cu 
I  sărbătoarea Mărţişorului, 

a primăverii, a renaşterii 
naturii. 1 martie ne mai vine şi 
cu ziua de naştere a 
scriitorului român îndrăgit de 
toţi cunoscătorii limbii 
române, Ion Creangă.
Poveştile sale ne-au umplut şi 
ne umplu inima de bucurie, ne 
duc în lumea de farmec a 
basmelor, ne fac să ne simţim 
din nou copii oricâţi ani n-am 
avea atunci când le recitim.

La CIE Cupca sfătosul bunic din 
Humuleşti a fost omagiat ca şi în anii 
precedenţi. S-a vorbit despre viaţa, 
opera şi celebrele sale Amintiri atât 
în cadrul orelor de literatură română, 
cât şi la expoziţia amenajată pe 
culoarul şcolii, de care a avut grijă 
profesoara de limba şi literatura 
maternă, profesoara superioară, 
doamna Lucica Duşceac. Această 
expoziţie a fost vizitată şi au făcut 
cunoştinţă cu ea toţi elevii şcolii 
noastre. Dragostea de limba ma
ternă se educă şi prin aceste măsuri 
interesante.

Eleonora SCHIPOR, 
profesoară

Vă invităm la 
„Mărţişor"-2017! |

DRAGI CONAŢIONALI! |

Vă invităm cu drag la tradiţionala Sărbătoare a pri- f  
măverii „Mărţişor” -  ediţia a XXII-a, organizată de |  

Societatea pentru Cultura Românească „Mihai |  
Eminescu” din regiunea Cernăuţi. Manifestarea va f 

avea loc |
duminică, 5 martie, I

în sala Palatului Academic al Universităţii § 
Bucovinene de Medicină din Cernăuţi f 

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

Vă aşteptăm cu drag! f
Prezidiul Societăţii de Cultură Românească |  

„Mihai Eminescu” din regiunea Cernăuţi |

%

Alese cuvinte de felicitare astăzi, în primele zile ale 
lui Mărţişor, sunt adresate doamnei

Lidia NESCOROMNA
din comuna 

Mahala, raionul Noua 
Suliţă, care vin din 
partea fiicei Diana, a 
surorii Olga, fratelui 
Adrian, a tuturor rude
lor, prietenilor şi din 
partea familiei Gostiuc.

Doamna Lidia toată 
viaţa munceşte pentru 
binele familiei, a cunos
cut, deopotrivă, cobo- 
râşuri şi urcuşuri pe 
drumul vieţii, â gustat 
din pelinul greutăţilor şi 
din dulceaţa bucuriilor.
Imnul biruitor al dragostei s-â întrerupt pentru familia 
doamnei Nescoromna când aripa morţii l-â zmuls din mij
locul celor dragi pe soţul Gheorghe, dar le-â înfruntat pe 
toate cu mult curaj şi muncă neobosită, rugăciunile adre
sate Bunului Dumnezeu fiindu-i o verticală în toate împre

jurările vieţii. A muncit din greu, zilele şi nopţile fiin- 
du-i scăldate în lacrimile durerilor, dar grija 

faţă de unica fiică Diana au adus mai 
L< ^ k multă lumină şi bucurie în viaţa şi

inima doamnei Lidia, care astăzi 
v> este felicitată cu drag.

Să vă fie viaţa lungă şi 
senină, înnobilată de bucurii 

pământeşti şi luminată de 
speranţe divine. Fie ca florile 

dragostei să nu se ofilească în inima dumneavoastră, 
să ne fiţi mereu alături, îndrumându-ne cu sfaturi înţe
lepte.

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

La mulţi ani!
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Halle Berry de fiecare dată îsi uimeşte fanii

Halle Maria Berry, născută la 14 
august 1966, este o actriţă ame
ricană şi fost fotomodel. Prima 
apariţie pe scenă este la vârsta de 
17 ani când participă la un concurs 
de frumuseţe ,,Miss Teen All- 
American Pageant”, uluind spec
tatorii prin frumuseţea şi senzualita
tea sa. Un an mai târziu, în 1986 
ocupă locul întâi la Concursul „The 
Miss USA Pageant”, şi devine un 
binecunoscut manechin-model -  
simbolul unei feminităţi distinse. în 
anul 2002 ea a câştigat Premiul 
Oscar pentru cea mai bună actriţă la 
performanţa sa din filmul „Monster’s 
Ball”, până în prezent fiind prima şi 
unica femeie de origine afro- 
americană care a câştigat Premiul 
Oscar pentru rolul principal. Ea este 
una dintre cele mai bine plătite

actriţe de la Hollywood, şi deţi
nătoarea distincţiei „Sexiest Woman 
Alive” de către revista Esquire.

Halle Berry a întors toate priviri
le la Gala Oscarurilor, fiind apreciată 
atât pentru rochia pe care a purtat-o, 
dar şi pentru coafură. Acum face 
furori cu imaginile filmate imediat 
după terminarea evenimentului. 
Actriţa de 50 de ani a publicat pe 
contul de Instagram un film în care 
îşi dă rochia jos şi se aruncă goală 
într-o piscină, comentând această 
situaţie astfel: „După un show lung o 
femeie de abia aşteaptă să-şi dea 
jos rochia". Filmarea pe care a pos- 
tat-o pe Instagram a fost urmărită de 
sute de mii de ori de fanii acesteia şi 
are peste o mie de comentarii.

Cristina GOSTIUC
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