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1 RON – 6 GRN. 45 COP.

1 USD – 27 GRN. 02 COP.

1 EUR – 30 GRN. 72 COP.

1 RUB – 0 GRN. 41 COP.

1 MDL – 1 GRN. 58 COP.

2

Joi, 28 februarie 2019

CÂTE ZILE LIBERE AVEM ÎN LUNA MARTIE 2019

Luna martie vine cu 11 zile libere și 20 de zile
lucrătoare. 8 Martie, Ziua internațională a femeii,
cade vinerea, astfel că ne vom bucura de o minivacanță de trei zile între 8-10 martie. La acestea
se adaugă sâmbetele și duminicile. Astfel, lista zilelor libere cuprinde 2, 3, 8, 9, 10, 16, 17, 23, 24,
30, 31 martie. De menționat că școlarii așteaptă cu
nerăbdare vacanța de primăvară. Ministerul Învățământului recomandă stabilirea acestei vacanțe
în perioada 25-31 martie. În unele cazuri vacanța
poate fi prelungită până la 7 aprilie. Se menționează că calendarul vacanțelor școlare este stabilit de
fiecare instituție de învățământ în mod individual, în
conformitate cu Legea Ucrainei privind Învățământul și luarea în calcul a duratei perioadei de carantină. Durata totală a vacanțelor școlare pe parcursul
anului de învățământ nu trebuie să depășească 30
de zile, fără a include vacanța de vară. Actualul an
școlar se încheie la 31 mai. Apoi, elevii merg în
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Actual

Regiunea Cernăuți: Funcționar
public concediat din cauza
deținerii cetățeniei române

vacanța de vară, care durează până la 31 august,
inclusiv. E bine de știut că anul acesta Postul Sfintelor Paști începe în 11 martie, iar Paștele ortodox
va fi sărbătorit la 28 aprilie. Este cel mai lung post
din an, care durează şapte săptămâni şi care se
ţine nu doar în amintirea jertfei Mântuitorului şi a Învierii Lui, ci şi a postului de 40 de zile pe care Iisus
Hristos l-a ţinut înainte de ispitirea de pe Muntele
Carantaniei. Printre altele, Postul Catolic începe la
6 martie, odată cu Miercurea Cenușie, iar Paștele
catolic va fi sărbătorit pe 21 aprilie. În același timp,
cu toții ne întrebăm când trecem la ora de vară în
2019? Această trecere este un moment foarte important al anului, mai ales că acesta aduce cu sine
o mulțime de schimbări ce țin de viața cotidiană. În
anul 2019, trecerea la ora de vară va avea loc în
ultima duminică a lunii martie, mai exact pe data
de 31 martie, când ora 3.00 va deveni ora 4.00, iar
noaptea va fi mai scurtă cu o oră.

Funcționarii publici din regiunea Cernăuți sunt concediați din
cauza deținerii dublei cetățenii.
Serviciul de presă al Administrației Regionale de Stat Cernăuți
comunică că un funcționar public
din raionul Storojineț a fost concediat pe motiv că deținea cetățenia română. Potrivit informației
oficiale, cetățeanul respectiv a
intrat în atenţia organelor competente în timp ce încerca să
treacă Frontiera de stat a Ucrai-

persoana în cauză deținea funcția de șef al unei secții din cadrul
Serviciului în chestiunile copiilor al Administrației Raionale de
Stat Storojineț. În acest context,
amintim că Pavlo Klimkin, ministrul ucrainean de Externe, a declarat marți la Odesa că Ucraina
ar trebui să permită dubla cetățenie. Potrivit lui, grație introducerii dublei cetățenii, Ucraina
ar putea atrage o mulțime de
specialiști străini care vor putea

nei cu pașaport românesc. Decizia de concediere este motivată
prin faptul că Legea Ucrainei
„Privind Administrația Publică”
prevede concedierea funcționarilor publici din funcții în cazul
deținerii cetățeniei altui stat. Numele angajatului concediat nu a
fost făcut public, însă se știe că

contribui la buna implementare
a reformelor. De menționat că în
luna octombrie anul trecut Pavlo
Klimkin a declarat că locuitorii
regiunii Transcarpatia, care au
obținut cetățenia maghiară, nu
vor fi sancționați de autoritățile
ucrainene pentru deținerea dublei cetățenii.

Comisariatele militare au început
pregătirile pentru campania
de recrutare din primăvară

În regiunea Cernăuți comisariatele militare au început pregătirile pentru campania de recrutare a tinerilor pentru serviciul militar în termen. Sunt vizați cetățenii cu vârste cuprinse
între 18 și 27 de ani. Potrivit Decretului prezidențial, în cazul dacă recruții nu au primit citația,
aceștia sunt obligați să se prezinte la comisariate în termen de până la 10 zile de la începutul
campaniei de recrutare. În caz contrar, recrutul riscă sancțiuni în conformitate cu legislația în
vigoare. Conform deciziei Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei din 28 august 2014, militarii în termen nu sunt trimiși în misiuni de luptă în zona desfășurării Operațiunii
Forțelor Unite. Tinerii recruți vor servi în unitățile militare ale Forțelor Armate ale Ucrainei,
Serviciului de Stat de Grăniceri, în Garda Națională și Serviciul de Stat pentru Transporturi. Se
menționează că militarii în termen beneficiază de un ajutor financiar de o singură dată în valoare de 3.716 grivne. De asemenea, în cazul militarilor care la momentul când au fost recrutați în
armată erau angajați în câmpul muncii, li se păstrează locul de muncă și plata salariului mediu
lunar pe întreaga durată a serviciului militar.
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NECUNOAȘTEREA LIMBII DE STAT, PEDEPSITĂ CU ÎNCHISOAREA! PROIECTUL
DE LEGE PRIVIND LIMBA UCRAINEANĂ, ÎN ATENȚIA RADEI SUPREME

J

oi, 28 februarie, Rada
Supremă examinează
proiectul de lege nr. 5670d „Cu privire la asigurarea
funcționării limbii ucrainene ca limbă de stat". După
adoptarea proiectului în
prima lectură, au fost înaintate mai mult de 2 mii
de amendamente, astfel
examinarea documentului
poate dura câteva săptămâni, iar votarea legii
poate avea loc chiar înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale. Așadar,
ce presupune proiectul de
lege privind limba ucraineană și care sunt propunerile parlamentarilor?
În primul rând, se propune ca limba
ucraineană să devină obligatorie în instituțiile
de învățământ preșcolar, extrașcolar și în instituțiile de învățământ superior. Totodată, în
ciclul primar și grădinițe este permisă studierea în paralel a limbilor minorităților naționale
(prin crearea unor clase sau grupuri separate), cu excepția universităților. Învățământul
în universități ar trebui să se desfășoare exclusiv în limba ucraineană, dar este permisă
predarea uneia sau mai multor discipline în
una din limbile oficiale ale UE. Popoarelor
băștinașe din Ucraina le este garantat dreptul la învățământ în limba maternă. Proiectul de lege nu menționează lista exhaustivă
a acestor popoare indigene, cu excepția
tătarilor din Crimeea care sunt menționați
separat. De menționat că comunitatea românească din Ucraina nu are statut de popor
băștinaș. De asemenea, legea privind limba
ucraineană presupune ca toate evenimentele culturale să aibă loc în mod obligatoriu
în limba de stat. Spectacolele teatrale în alte
limbi vor trebui să fie însoțite de subtitrări în
limba ucraineană. De asemenea, evenimen-

tele publice (simpozioane, mese rotunde
etc.) pot avea loc doar limba ucraineană sau
engleză.
În același timp, se propune ca limba
ucraineană să devină obligatorie pentru toate mijloacele de informare în masă. Emisiunile în alte limbi ar trebui să fie dublate în
limba ucraineană. Posturile de televiziune și
radio sunt obligate să transmită traducerea
simultană în limba ucraineană, dacă cineva
din participanții la program vorbește altă limbă. Se propune stabilirea unei cote de 90%
pentru limba ucraineană pentru canalele naționale de TV și radio, în timp ce înainte de
prima lectură această cotă era de 75%. Pentru mediile regionale emisiunile zilnice în alte
limbi sunt premise în proporție de 20%. Inovațiile lovesc direct mediile online. Deputații
propun să oblige fiecare media electronică
să aibă o pagină în limba ucraineană. Traducerea site-urilor web în limba ucraineană
urmează să fie realizată până la 18 luni de
la data intrării în vigoare a legii. Pentru presa scrisă perioada de tranziție va fi de 2-2,5
ani. În sectorul serviciilor (domeniul medical,

magazine, restaurante, saloane de frumusețe, frizerii, etc.), utilizarea limbii ucrainene va
deveni obligatorie pentru personal. În plus,
noua lege obligă funcționarii publici să aibă o
bună cunoaștere a limbii ucrainene. În acest
scop, se propune crearea unui organism
special – Comisia Națională pentru Standardele limbii ucrainene, care va determina
nivelul necesar de cunoaștere a limbii de stat
pentru funcționarii publici care dețin anumite
funcții. De exemplu, candidații la postul de
Președinte al țării vor trebui să prezinte un
certificat de cunoaștere a limbii ucrainene,
emis de această comisie. Cerințele pentru
nivelul de cunoaștere a limbii ucrainene se
aplică în cazul funcționarilor publici, diplomaților, judecătorilor, avocaților, notarilor,
angajaților instituțiilor educaționale și medicale, angajaților întreprinderilor de stat și comunale. De asemenea, se propune crearea
unui organism special pentru protecția limbii
de stat, care va monitoriza respectarea politicii lingvistice. Adică, de a monitoriza și de a
preveni utilizarea limbii ruse și a altor limbi
minoritare în locul celei ucrainene.

Dodon şi Plahotniuc au câștigat
alegerile în Republica Moldova

Partidul Socialist al lui Igor Dodon şi Partidul
Democrat condus de Vladimir Plahotniuc se pot
considera câştigători ai alegerilor parlamentare de
duminică din Republica Moldova. După numărarea
voturilor, cele două partide au obţinut peste 54% din
opţiunile electoratului şi vor putea forma din nou guvernul, mai ales că au şi sprijinul formaţiunii pro-ruse ŞOR, votată de 8% din alegători. Blocul electoral
pro-european ACUM nu a obţinut decât 26,84 de
procente şi acuză linşajul mediatic la care a fost supus în campanie şi fraude masive în ziua votării.
Partidul Socialiştilor din Republica Moldova s-a
clasat pe primul loc în alegerile parlamentare, fiind
urmat de Partidul Democrat şi de alianţa electorală ACUM, potrivit rezultatelor finale anunţate luni
de Comisia electorală de la Chişinău. Partidul So-

cialiştilor (PSRM) a obţinut
un procentaj de 31,15%.
Pe locul doi se află Blocul electoral proeuropean
ACUM, care a obţinut
26,84% dintre voturi. Alianţa ACUM este formată
din Platforma Demnitate
şi Adevăr, condusă de
Andrei Năstase, şi Partidul Acţiune şi Solidaritate,
condus de Maia Sandu.
Pe poziţia a treia a coborât Partidul Democrat din
Moldova (PDM), condus
de Vladimir Plahotniuc, cu
23,62% dintre voturile numărate. Pe poziţia a patra
se află Partidul ŞOR (prorus), care a obţinut 8,32% dintre voturi. Au mai obţinut procente semnificative Partidul Comuniştilor din
Republica Moldova (PCRM), cu 3,83% dintre voturi,
Partidul Nostru (PN), care deţine momentan 2,60%
dintre voturi şi Partidul Liberal (PL), care a obţinut
1,21% dintre voturile numărate.
Pentru prima dată în Republica Moldova, cei 101
deputaţi sunt aleşi în baza sistemului electoral mixt,
o combinaţie între sistemul reprezentării proporţionale şi cel majoritar. Pentru 50 de deputaţi s-a votat,
ca şi până acum, pe liste de partid. Iar 51 de deputaţi
sunt aleşi în cadrul a 51 de circumscripţii uninominale, câte un deputat pentru fiecare circumscripţie. La
alegerile din 24 februarie, prezenţa la urne a fost de
peste 49% din alegătorii înscrişi pe liste sau circa 1
milion 451 mii de votanţi.

Nerespectarea cerințelor legislației lingvistice se va pedepsi cu amenzi usturătoare. De exemplu, funcționarii publici care vor
fi găsiți vinovați de neglijarea limbii ucrainene, vor fi sancţionaţi cu amenzi cuprinse
între 3.400-6.800 grivne. Regula se referă și la mediile de informare tipărite, care
dacă nu vor avea dublaj ucrainean, vor fi
amendate cu suma de 6.800-8.500 grivne.
Încercările de a introduce bilingvismul sau
multilingvismul în Ucraina (sau de a acorda
statut oficial oricărei alte limbi la nivel național sau într-o anumită regiune) vor fi calificate ca tentative de răsturnare a ordinii
constituționale și vor fi pedepsite cu până la
10 ani de închisoare, potrivit articolului 109
al Codului Penal. Amintim că în prima lectură, proiectul de lege privind limba ucraineană a obținut 261 de voturi. Potrivit experților, scandaloasa lege are toate șansele să
fie adoptată de Rada Supremă, deoarece
în ajunul alegerilor fracțiunile parlamentare
orientate către electoratul naționalist vor să
demonstreze că au grijă de limba și securitatea statului.

CARE SUNT CELE MAI
„SĂNĂTOASE” ȚĂRI ALE LUMII.
CUM STAU LUCRURILE ÎN UCRAINA

Spania este lider
în clasamentul țărilor
– alcătuit de agenția
Bloomberg – în ceea
ce privește gradul de
sănătate al populației. Ea a urcat cu
cinci poziții comparativ cu clasamentul
alcătuit anul trecut.
Pe locul al doilea se
situează anul acesta
Italia, „detronată” de
pe primul loc ocupat
anul trecut. În primele zece țări „sănătoase” se mai află Islanda, Japonia, Elveția,
Suedia,
Australia,
Singapore, Norvegia
și Israel. Ucraina a
fost plasată pe locul
93, alături de Rusia
și Belarus în lista statelor cu un nivel de „sănătate” destul de scăzut.
Сlasamentul este alcătuit pe baza statisticii Organizației Mondiale a Sănătății, a Departamentului pentru populație al ONU și a Băncii Mondiale.
În studiu s-a ținut cont de diferiți factori și diferite riscuri: durata vieții, situația sanitară și cea ecologică, accesul populației la asistență medicală, la apă curată, numărul locuitorilor fumători și nefumători, precum și
numărul persoanelor care suferă de obezitate. Clasamentul Bloomberg
include țări cu o populație de cel puțin 300 mii de persoane. În total,
studiul a cuprins 169 de state.
Pagină realizată de Mihai URSU
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Simbolul primăverii
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„MĂRȚIȘORUL” ROMÂNESC, LA O GRĂDINIȚĂ UCRAINEANĂ

Potrivit străvechii tradiții românești, la 1 martie este
marcată sărbătoarea Mărțișorului. În calendarul popular
prima lună a primăverii este numită Mărțișor. În Bucovina,

unde locuiesc mai multe etnii de bază, inclusiv românii,
această sărbătoare este marcată de întreaga populație.
Mărțișoarele, acest simbol al primăverii, iubirii și purității
sufletului, sunt purtate la piept de copii, tineri și maturi care
vorbesc în diferite limbi. Este un semn de respect față de
frumoasa tradiție românească.
La 27 februarie, în preajma sosirii primăverii, la Grădinița de copiii nr. 10 din orașul Cernăuți a fost organizat
un matineu al Mărțișorului.
Este o idee de pionierat la
această instituție preșcolară, unde majoritatea copiilor
sunt din familii ucrainene.
Directoarea ei, Ina Tatarin, a
ținut să menționeze:
– Instituția noastră preșcolară este frecventată de mulți
copii din oraș și din satele
învecinate. Bucovina este un
ținut multinațional. Și grădinița noastră este o oglindă a
acestei situații. Avem copii din
familii de diferite naționalități.
Scopul nostru e să educăm la
ei respectul unuia față de altul.
Și una din formele de educație
este folosirea și popularizarea
tradițiilor populare. În Bucovina o astfel de sărbătoare ca
cea a Mărțișorului este marcată din timpurile vechi. Sunt
originară din Chelmenți, din
nordul Basarabiei, cum s-ar
spune, la hotar cu Moldova, și țin minte că în copilărie purtam la piept mărțișoare, care simbolizau sosirea primăverii,
realizarea unor vise frumoase. Prin organizarea acestei sărbători dorim să le altoim la copii dragostea față de tradițiile
neamului lor, indiferent de ce naționalitate ei sunt.

Această sărbătoare – „Mărțișorul”, este marcată pentru prima dată la grădinița noastră. Ne străduim ca în fiecare an să organizăm câte o sărbătoare nouă, ca lor să le
fie interesant. Dar nu uităm nici de cele tradiționale deja:
Anul Nou, Ziua Păsărilor, Ziua iei etc.
Copiii au prezentat un concert emoționant pentru
părinții, prezenți la această sărbătoare. La primul lor
Mărțișor a fost invitat și Consulul General al Româ-

niei la Cernăuți, Irina-Loredana Stănculescu, care a
fost primită ospitalier cu pâine și sare. Domnia sa
le-a dăruit copiilor și educatoarelor mărțișoare. Numerele artistice ale copiilor, care au recitat poezii și
au cântat în limbile ucraineană și română, au fost
susținute și de un taraf de la Liceul de
Arte „Isidor Vorobchievici” din Cernăuți, precum și de un grup folcloric din
Tărășeni de lângă centrul regional, cu
populație mixtă ucraineano-română. Micii artiști au cules aplauze, executând
un dans cu pânze colorate, din care
au format tricolorul românesc și bicolorul ucrainean. Președintele Societății pentru Cultura Românească „Mihai
Eminescu”, dl Vasile Bâcu, prezent la
această manifestare, i-a invitat pe copiii
de la grădinița respectivă să participe
la Festivalul „Mărțișorului”, organizat
de Societate, alături de cele mai bune
colective artistice de amatori din ținutul
bucovinean.
În final, Consulul General al României la
Cernăuți le-a mulțumit gazdelor și a accentuat că pentru domnia sa aceasta este prima
sărbătoare a Mărțișorului în Ucraina, la care
a asistat.
Foto Mihai GROSU

Limba fiecărui popor e unică și sfântă

S

copul major al fiecărei lecții de limbă este de a-i învăța pe elevi să-și
iubească limba maternă, să însușească
alte limbi, de care vor avea nevoie în
viață, și să stimeze limbile altor popoare. Nu în zadar comunitatea mondială a
decis să fie introdusă în calendar Ziua
internațională a limbii materne, marcată
la 21 februarie. Cu această ocazie au
loc diferite acțiuni extrașcolare.

La Școala de cultură generală de gradele I-II nr.17 din
Cernăuți (suburbia Roșa Stâncă), unde învățământul se desfășoară în limba română, elevii însușesc bine și limba de stat,
cea ucraineană. De ziua limbii materne am organizat acțiunea
„Limba fiecărui popor e unică și sfântă”. Să participe la ea am
invitat-o pe scriitoarea Oleksandra Prihodko-Vozneak din raionul Hliboca. Dumneaei a activat pe tărâmul pedagogic mulți ani și orice întâlnire cu elevii îi aduce o plăcere deosebită.
Doamna Oleksandra le-a povestit elevilor de la Roșa Stâncă
despre copilăria sa petrecută într-un sat din regiunea Lviv,
despre felul cum a îndrăgit poezia și a început să scrie versuri.
De altfel, Oleksandra Prihodko-Vozneak scrie în două limbi
– ucraineană și rusă. Ea nu numai că a recitat din creația sa
poetică, ci a acompaniat la chitară unele versuri de ale sale.
Întâlnirea cu Oleksandra Prihodko-Vozneak, care are și mențiuni pedagogice („Eminent al învățământului din Ucraina”, laureată a Premiului „Omelian Popovyci”), și menţiuni literare
(laureată a premiilor „Dmytro Zagul” și „Olga Kobyleanska”), a

fost foarte impresionantă. Ea i-a chemat pe elevi să iubească
cuvântul rostit în orice limbă, căci orice limbă este unică și
sfântă.

Carolina DÂRDA,
profesoară de ucraineană la Școala medie
incompletă nr. 17 din Cernăuți
Pagină realizată de Vasile CARLAȘCIUC
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BĂRBAT BĂTUT CU BESTIALITATE
DE UN CONSĂTEAN

Un bărbat de 31 de ani a fost
spitalizat de urgență la Spitalul raional central din Secureni. Medicii
au chemat poliția, deoarece era
vorba de leziuni corporale grave.
Sosiți la fața locului, oamenii legii
au constatat că bărbatul ar fi fost
bătut de un consătean în vârstă de
36 de ani. Incidentul s-a produs cu
o zi înainte în timpul unui conflict
spontan apărut între cei doi bărbați. Atacantul a fost reținut și plasat sub strajă. Lui i se incriminează
crimă comisă în baza articolului
121 punct 1 al Codului Penal al
Ucrainei. Bărbatul riscă cu închisoare pentru o perioadă de opt ani.
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Funcționar al serviciului
de migrație prins
în flagrant

Colaboratorii Serviciului de stat pentru investigații, în comun cu cei de la Direcția Serviciului Securității al Ucrainei în
regiunea Cernăuți, l-au prins în timp ce lua mită pe un șef de
sector al Direcției orășenești Cernăuți al Serviciului de stat
pentru migrație al Ucrainei. Funcționarul ar fi primit 7.800 de
grivne pentru eliberarea unui pașaport pentru străinătate.
Funcționarul a fost reținut în baza articolului 208 al Codului
Penal al Ucrainei. În cazul când vina lui va fi dovedită în instanță, acesta riscă cu privare de libertate pentru o perioadă
de la cinci până la zece ani.

Bătut și dus în altă regiune

Trei infractori l-au bătut și privat de
libertate pe un cernăuțean, cerând de
la acesta zece mii de dolari americani.
După ce a fost bătut crunt, bărbatul a
fost adus la Kameaneț-Podilski, regiunea Hmelnițki. Din fericire, el a reușit
să ceară ajutorul unor simpli trecători,
care au chemat imediat poliția, ceea
ce a făcut posibilă reținerea operativă
a răufăcătorilor. Cei trei au fost reținuți. Asupra lor au fost găsite pistoale,
bâte, alte lucruri și banii pe care i-au
primit de la victimă. Bărbații riscă să
stea după gratii câte zece ani cu confiscarea averii. Cercetările în acest caz
continuă.

UN MINOR DE 16 ANI VA FI JUDECAT PENTRU
AGRESAREA UNUI LICEAN

Incidentul a avut loc la finele lunii noiembrie a anului trecut pe una
din străzile centrului regional. Un
tânăr de 16 ani i-a aplicat o lovitură
cu piciorul peste față unui licean în
vârstă de 15 ani, motivându-și fapta
drept răzbunare pentru insultarea
de către acesta a surorii sale. Tânărul nu s-a așteptat la o asemenea lovitură. El a căzut și s-a lovit cu capul
de asfalt. Drept rezultat s-a ales cu
un hematom la cap și alte traume.
Atacantul riscă să fie condamnat la
închisoare pe o perioadă de până la
opt ani.

PASAGER PRĂDAT
ÎN SALONUL UNUI
TROLEIBUZ

Colaboratorii organelor de
drept l-au reținut pe un infractor,
care era „specializat” la prădarea pasagerilor de troleibuz.
În cazul dat el a fost observat
de un alt călător, care, la sosirea polițiștilor, a indicat asupra
hoțului. Polițiștii au efectuat o
percheziție, în timpul căreia au

găsit banii furați. Poliția a demarat o procedură în baza articolului 185 punct 2 (furt). Hoțul
a fost plasat sub strajă până la
elucidarea tuturor circumstanțelor și verificarea posibilei sale
complicități la alte cazuri de furt
în transportul public din orașul
Cernăuți.

Droguri ascunse într-un
baton de pâine

Cadavrul unui bărbat descoperit
în Nistru

Nu departe de fosta
stație de salvare din orașul Hotin, un localnic a
descoperit în apele Nistrului cadavrul unui bărbat. Experții verifică originea bărbatului. La data
de 19 februarie, în localitatea Anadoly din raionul
Hotin, în urma răsturnării
unei bărci mici, un bărbat a dispărut sub apă.
Cadavrul a fost expediat
la expertiza medico-legală. Prietenul său, care
era alături, a reușit să se
salveze. Însă, specialiștii
afirmă că acesta nu poate fi bărbatul dispărut la
Anadoly, deoarece localitatea este situată mai jos
de curentul de apă.

Un bărbat de 46 de ani din orașul Cernăuți a fost adus pe
banca acuzaților, învinuit de tentativa de a trece peste frontieră
substanțe narcotice și psihotrope. În luna ianuarie a anului curent, plecând la odihnă în Republica Moldova, la Punctul de trecere și control „Mămăliga-Criva”, bărbatul a ascuns acest fapt
în timpul întocmirii declarației vamale. Cele două pachete de
polietilenă au fost descoperite de vameși în timpul percheziției
printre lucrurile personale. În primul pachet erau patru grame
de amfetamină, iar în cel de-al doilea – 14 grame de canabis.
Substanțele sustrase au fost transmise la expertiză. Bărbatul
va fi nevoit să răspundă în fața instanței conform legislației în
vigoare a Ucrainei.

Pagină realizată de Dumitru VERBIŢCHI
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Frumusețe

Orezul, secretul pielii strălucitoare

O

rezul este un aliment
comun, însă extrem de
eficient când vine vorba de
nutriţie datorită varietăţii de
substanţe pe care le conţine. Mai nou, pielea poate
beneficia direct de calităţile
orezului, cu ajutorul unor
măşti care îţi vor face tenul
să radieze de frumuseţe.

uşoare şi a iritaţiilor. Poate fi folosit şi ca un tonic,
care curăţă în profunzime şi stimulează circulaţia
sangvină.

MASCĂ CU OREZ PENTRU
TOATE TIPURILE DE TEN

Ingrediente: ½ ceaşcă de orez, 1 cană cu apă,
1 linguriţă de miere, câteva picături de zeamă de lămâie, ovăz sau avocado, după preferinţe
Preparare. Se pune apa la fiert şi se adaugă orezul. Se lasă să fiarbă 15 minute şi apoi se scurge apa
rămasă într-un recipient separat, care se păstrează la
frigider. Se amestecă orezul cu miere, sucul de lămâie
sau alte ingrediente. Se aplică masca pe faţă şi se lasă
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Gătiţi gustos împreună cu noi!

Legume
la tigaie cu pui

Ingrediente: 2 linguri ulei, 4 bucăţi piept de pui
dezosat şi fără piele, tăiat cuburi, 75 g ceapă tocată, 1 linguriţă sare, ½
linguriţă ierburi italieneşti (amestec de oregano, cimbru, maghiran, busuioc, salvie, pătrunjel, frunze de
dafin), ¼ linguriţă
piper măcinat, 400
g roşii conservate,
tăiate cubuleţe, 1
pungă de legume
congelate (broccoli, conopidă şi
morcovi), 100 g
brânză mozzarella
rasă.
Preparare. Într-o tigaie încăpătoare, încingi uleiul
la foc mediu spre
mare. Adaugi cubuleţele de piept de pui, ceapa, sarea şi amestecul
de ierburi italieneşti. Căleşti totul 4-5 minute, amestecând continuu,
până când carnea este bine rumenită. Reduci flacăra la foc mediu.
Încorporezi roşiile şi legumele congelate. Acoperi tigaia şi fierbi 1520 de minute, până când legumele se înmoaie şi se pătrund. Presari
mozzarella rasă. Acoperi tigaia şi mai fierbi 1-2 minute, până când se
topeşte brânza. Serveşti mâncarea caldă.

Pate de ficat –
simplu, sănătos, gustos!

CUM AJUTĂ ACEST
ALIMENT TENUL

Orezul, un răsfăţ pentru piele. Pentru
curăţare facială, poate fi folosită cu succes apa
în care a fiert orezul. Când fierbe, orezul eliberează acid ferulic şi alţi compuşi care acţionează
ca antioxidanţi şi regeneratori ai celulelor pielii.
Apa din orez are capacitatea de a hidrata pielea
şi de a o menţine catifelată mai mult timp. De
asemenea, acest lichid este hipoalergenic, întrucât elimină roşeaţa şi ajută la vindecarea rănilor
•

să acţioneze 20 de minute. Apoi se îndepărtează masca şi se clăteşte cu apă din abundenţă. Se recomandă
utilizarea ei de cel puţin două ori pe săptămână.
Apa de orez, loţiune purificatoare. Din lichidul rămas, se poate obţine o loţiune minunată, cu
care să-ţi cureţi tenul. Este perfectă dimineaţa, înainte
de a aplica machiajul sau seara, după demachiere şi
doreşti ca pielea să rămână perfect curată. De asemenea, se poate folosi şi pentru a îndepărta măştile
cu ingrediente naturale, preparate în condiţii casnice.
Nutrimentele din apa de orez se vor absorbi direct în
piele şi-i vor asigura o strălucire pentru mult timp.

Sfatul specialistului

CUM SE CULTIVĂ ALOEA
ÎN CONDIŢII CASNICE

A

ceastă plantă multianuală floricolă este cultivată în condiții de odaie. Are frunze înguste,
lungi, cărnoase și suculente, pe margini zimțate
și aparține familiei liliacee. În condiții prielnice
poate atinge o înălțime de 1,5 metri. Patria aloei
este Africa de Sud, unde ea crește ca arbore. În
condiții casnice înflorește rar. Planta are nevoie
de iluminare bună.
Sucul conține aloină, acizi organici, glucide, vitamina C, caroten, fermenți, rășină, tanine, ulei
eteric. De menționat că plantele,
amplasate pe ferestrele din partea
de sud conțin mai multe substanțe și vitamine decât cele ținute în
partea de răsărit sau apus.
Aloea este foarte populară,
deoarece este folosită pentru vindecarea diferitor boli interne și
externe. Din timpurile străvechi
este folosită în medicina naturistă.
Pentru tratare se folosesc frunzele. Ele se recoltează din partea de
jos, se spală cu apă fiartă și se
scurge sucul sau se toacă. Medicina naturistă recomandă tratarea
rănilor, rănilor purulente și infectate, precum și a celor care nu se
tămăduiesc, exemelor, locurilor
degerate, arsurilor. În locurile
afectate se pune suc sau frunze
tocate. Se poate tăia coaja deasupra frunzei, iar partea suculentă
se lipește de rană și se bandajează. Se va schimba de două ori pe
zi. La tratarea bolilor interne se
consumă câte o linguriță de suc
de două ori pe zi, cu 30 minute

înainte de mâncare. În caz
de răceală, în nas se picură
câte 2-3 picături de suc de
câteva ori pe zi.
Sucul de aloe se foloseşte în caz de gastrită, enterită, guturai, boli ale ficatului,
ameliorarea digestiei. În condiții de
casă se folosește sucul proaspăt.
Medicina oficială recomandă
tratarea bolilor oculare, stomacale, intestinale. Este important că
aloea absoarbe energia negativă,
deci, e recomandat ca această
plantă să se afle lângă calculator
sau televizor.
Se înmulțește prin lăstari sau
frunze. Plantele obținute din frunze formează o recoltă de frunze
de patru ori mai bogată decât cele
obținute din lăstari. Frunzele și
lăstarii se pun în sol umed și se
acoperă cu un pahar. Se folosește sol ușor, cu aciditate mică sau
neutră, se poate întrebuința solul
propus pentru culturile suculente sau se adaugă în sol nisip. La
fundul vasului se pune un stat de
drenare din bucățele de cărămidă,
pietricele sau din coajă de nucă,

Ingrediente: 500 g ficat (de pasăre sau de porc), 75 g unt, 300
ml de lapte, 2 foi de dafin, 2 cepe, cimbru, o căciulie de usturoi, sare,
piper.
Preparare.
Ficatul
se curăţă, se
spală, se taie
bucăţele şi se
lasă la marinat în lapte,
împreună cu
doi căţei de
usturoi zdrobit, la frigider,
timp de o
oră-două. Se
curăţă şi se
taie
mărunt
două cepe, se călesc în cratiţă două minute, până capătă o nuanţă
aurie, apoi se adaugă ficatul scos de la frigider, scurs de lapte. Se
mai căleşte împreună timp de câteva minute, apoi se adaugă laptele
în care s-a marinat ficatul, împreună cu alţi doi căţei de usturoi, 1-2 foi
dafin, cimbru (o linguriţă), piper, sare după gust şi se fierbe la foc mic,
până când zeama scade bine şi ficatul e gata. Dacă doriţi să daţi mai
multă culoare pateului, puteţi adăuga puţină pastă de tomate, boia sau
ardei iute. Aproape de final, se adaugă 100 ml de vin roşu şi se scot
foile de dafin, pentru a nu lăsa un gust amar preparatului. Apoi, se lasă
puţin amestecul la răcit, astfel încât să nu fie fierbinte, se pune după
aceea în blender, împreună cu untul, şi se mixează până când se obţine o pastă omogenă, fină. Dacă amestecul obţinut este prea moale,
el se va întări odată ce îl puneţi la frigider. Puteţi servi pateul de ficat
pe felii de pâine integrală, cu ardei gras.

Spanakopita,
cea mai apetisantă plăcintă
grecească

grosimea fiind de 2,5-5 cm, în dependență de mărimea ghiveciului.
El se umple cu sol până la 1,5
cm de vârful vasului. Înmulțirea
se face în perioada de primăvară
sau vară. În cazul replantării, cu o
zi înainte solul se udă bine, planta
replantată se ține într-un loc umbrit, se udă peste cinci zile după
replantare.
În timpul cald aloea este udată regulat, iar pe timp rece – mai
rar. Planta nu suportă surplusul de
umiditate. Vara este îngrășată cu
substanțe organice. Sunt recoltate frunzele de 2-3 ani.
Aloea este planta cea mai
apreciată dintre cele curative.
Este bine ca ea să
crească în fiecare
casă.
Ion CRILIUC,
pedolog

Ingrediente: 450 g spanac congelat, 450 g brânză ricotta, 250 g
brânză telemea, 2 linguri ulei de măsline, 3 ouă, 1 ceapă roșie, 100
g unt topit, 1
pachet de foi
de
plăcintă,
mărar tocat,
piper proaspăt
măcinat.
Preparare.
Ceapa
tocată mărunt
se
căleşte
în uleiul de
măsline,
se
adaugă spanacul tocat și
se lasă pe foc
până scade.
Între timp, se pun brânzeturile într-un vas, se adaugă piper şi mărar şi,
la final, se încorporează ouăle și spanacul răcit. Se ung trei foi de plăcintă cu unt topit și se aşează în tava de copt unsă cu ulei. Se adaugă
umplutura de brânză și din nou foile unse cu
unt, alternând straturile.
Plăcinta se taie în pătrate și se coace
aproximativ 50 de minute. Se scoate plăcinta din cuptor, se acoperă cu un șervet umed
pentru câteva minute. Se servește spanakopita alături de un pahar cu lapte bătut.
Poftă bună!

Rubrică susținuta de Tatiana CARLAȘCIUC

8

Joi, 28 februarie 2019

N

LC

Meridiane culturale

Sărbătoarea cărții românești la Cernăuți

u întotdeauna o
lansare de carte
se poate transforma
într-o sărbătoare a
cărții. Totul depinde
de valoarea cărților
propuse cititorilor.
Autori din județul
Suceava și din Cernăuți, care sâmbăta
trecută și-au prezentat lucrările, editate
în 2018, la Centrul
Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi”,
au pretins să le
amintească potențialilor lor cititori că
Cernăuțiul a fost și
rămâne un oraș al
cărții.

La început moderatorul acțiunii, poetul Vasile Tărâțeanu, directorul Centrului, a prezentat operele istorice semnate
de Mihai Iacobescu și Daniel Hrenciuc.
În lipsa autorilor, despre ele au vorbit dl
Ștefan Purici, originar din Ostrița Herței,
actualmente profesor la Universitatea
„Ștefan cel Mare” din Suceava, care a
accentuat că Mihai Iacobescu se deosebește de ceilalți istorici prin
discursul
său
poetic, și fostul
arhivist cernăuțean Dragoș
Olaru, menționând că istoricul
Daniel Hrenciuc
rămâne
fidel
documentului. Monografia
acestuia despre
distinsa familie
Flondor pe fondalul destinului
Bucovinei istorice evident că va
provoca discuții
academice, trezind și un viu interes participanților la lansarea
ei la Cernăuți.

ARIPILE POEZIEI, MAI SPRINTENE
CA MAȘINA…

La Cernăuți a avut loc ședința ordinară a Cenaclului transfrontalier „Mașina cu
poeți”. Duminica poeziei în cafeneaua „București” de pe strada Olga Kobyleanska a
fost transformată într-o sărbătoare de către
poeții cernăuțeni Mircea Lutic, Vasile Tărâțeanu – autori cu multe volume de poezie
și mențiuni solide, Doina Bojescu, Vasile
Bâcu, Marin Gherman, care s-au afirmat
mai recent pe tărâmul literelor românești,
de criticul literar Ștefan Broască și de profesorul universitar Ilie Popescu, precum și
de Ilie Tomiuc, Dorin Misichevici, Elisaveta
Selețchi și Dumitru Zaidel, membri fideli
și pasionați ai Cenaclului. Din „Desantul
poetic” sucevean în orașul debutului lite-

rar al lui Eminescu
au făcut parte
Marcel
Florea,
George Mahalu,
Constantin
Horbovanu, Carmen
Marcean, Dumitru
Parasca, George
Sauciuc. N-a lipsit nici diplomatul-poet Edmond
Neagoe, titular al
Consulatului General al României
la Cernăuți. A fost
prezent pentru prima dată la ședința
Cenaclului dl Petru Grior, el fiind
deja în posesia
unui premiu literar, obținut în România. A debutat și poetul de limba rusă Valeriu Țybulenko. El s-a
alăturat poeților români din Cernăuți, fiind
îndrăgostit de poezia clasică românească.
Din partea literaților suceveni a debutat în
cadrul Cenaclului „Mașina cu poeți” Florin
Gușu.
Mediatori ai sărbătorii literare au fost
Gina Puică și Vasile Tărâțeanu, lor aparținându-le și ideea constituirii Cenaclului
transfrontalier cu o denumire modernă
„Mașina cu poeți”. În realitate, aripile poeziei sunt cu mult mai sprintene decât autovehiculul-simbol. Sunt aripile creației și ale
dorinței de împărtășire a bucuriei trăirii cuvintelor așternute pe hârtie.

Despre personalitatea lui Iancu Flondor,
unul din personajele principale ale evenimentelor cruciale din 1918 din Bucovina, care își doarme somnul de veci în
cimitirul din Storojineț, în comparație cu
cea a lui Ion Nistor, fost ministru al Bucovinei în acea perioadă, au vorbit domnii
Ștefan Broască, Mircea Lutic, precum
și istoricul sucevean Ion Filipciuc, care
a sosit la Cernăuți cu trei lucrări de ale
sale, editate anul trecut. Este omul de
știință cu simțul responsabilității față de
istoria noastră. De asemenea, de tematica istorică ține și „Albumul familiei lui
I.G. Sbiera”, având-o ca autoare pe Elena Pintilie, colaboratoare la Biblioteca
„I. G. Sbiera” din Suceava. Ea a evidențiat faptul că a corespondat cu o descendentă a acestei familii, care a luptat
pentru învățământul în limba română în
Bucovina, din Londra. Discuțiile pe teme
istorice au fost încheiate cu prezentarea
celor două volume ale „Dicționarului
martirilor români”, prezentate de Petru
Grior, directorul Centrului de cercetări
istorice din Cernăuți. Ele conțin date biografice a 850 de români din ținut (dintre
cei 70 de mii), care au avut de suferit în
perioada regimului totalitar sovietic.
Un moment mai liric al prezentării de
carte a fost asigurat de scrisul a două
distinse doamne – Doina Cernica și
Maria Toacă, care semnează două vo-

lume de cronică spirituală a Bucovinei
integre, cu dulce de Suceava și amar
de Cernăuți. În afară de aceste volume,
doamna Maria Toacă și-a lansat public
jurnalul său de călătorii – „Drumuri de
dor prin țara dragă”. „Locomotiva mea
este Doina Cernica”, a menţionat dna
Maria Toacă, vorbind despre volumele
lor de publicistică. Însă, în călătoriile
prin locurile pitorești ale României pentru talentata ziaristă cernăuțeană drept
„locomotivă” i-a servit familia sa. A cutreierat pământul românesc în lung și
lat, împreună cu cei dragi și apropiați.
„Este o carte trăită și consacrată generațiilor viitoare și nepoțeilor mei Veronica și Teodor”, a remarcat autoarea. „E
scrisă cu inimă de scriitor, cu căldura
inimii românești”, a ținut să menționeze dl Mircea Lutic, iar dl Ștefan Broască este de părere că această carte a
Mariei Toacă aduce o imagine nouă. La
fel de sincer a vorbit și istoricul Arcadie
Moisei, ca cititor al acestui jurnal de călătorie spiritual.
În final a fost prezentată placheta de
versuri de Mircea Lutic, laureat al premiilor literare prestigioase din Ucraina
și România, – „Zări în inversie”. Ea a
apărut în limba ucraineană, traducerea
aparținându-i regretatului Vitali Kolodii,
și deja a fost apreciată de unii critici de
vază din capitala Ucrainei.

„Regina muzicii populare
românești” și-a marcat jubileul
de 80 de ani
L

a 19 februarie, Irina Loghin, numită
„Regina muzicii populare”, a rotunjit
80 de ani de viață. Pentru celebra solistă, Făurar este un lung prilej de petreceri,
căci în această lună îşi mai serbează zilele de naştere şi copiii ei. Pe 2 februarie a
fost ziua fiului Ciprian, care a împlinit 43
de ani, iar pe 25 februarie este născută
fiica Irinuca (41 de ani).
Mediile din România, inserând materiale despre Irina Loghin cu ocazia jubileului, țin să menționeze faptul că îndrăgita
artistă a avut o copilărie foarte grea. Irina
Loghin este născută în satul Gura Vitioarei
din județul Prahova.
Talentul muzical l-a moştenit de la părintele ei. Interpreta cântă de mai bine de
57 de ani şi este căsătorită de 43 de ani cu
fostul luptător Ion Cernea, dar sunt împreună de 53 de ani. Când a întâlnit-o pe artistă, el era campion mondial la lupte greco-romane. Au împreună doi copii superbi.
Irina Loghin, fiind o personalitate a
culturii populare românești, duce un mod
de viață modest. Popularitatea enormă a
artistei a trezit, pe timpuri, invidia Elenei
Ceaușescu și se spune că „tovarășa” i-a
purtat sâmbetele. Elena Ceaușescu i-a căutat nod în papură și a urmărit excluderea
cântăreței din prima linie artistică a țării. Totul a culminat cu refuzul artistei de a participa la cea mai mare competiție artistică din

comunism „Cântarea României”, fapt ce i-a
atras în 1982 până la Revoluție interdicția
de a mai imprima la radio și la singura casă
de discuri din România. Totodată, i s-a
interzis şi la televiziune. E cea mai lungă
pedeapsă primită de un artist. Viața Irinei
Loghin ar putea fi un scenariu de film.
Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC
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Ivo BOBUL, sincer cum e cântecul…
Î

n a douăzeci și treia zi de Făurar vestitul interpret, Ivo Bobul, a susținut pe scena principală a țării – cea a Palatului
Național „Ucraina” – un fantastic concert jubiliar. Împreună
cu bunii săi prieteni, artiștii, el a marcat cu o cunună de cântece alese 35 de ani de activitate scenică profesionistă. Viața
și creația sa pare a fi o legendă. Din satul său Tereblecea,
situat la o margine de țară, a nimerit în centrul vieții muzicale a Ucrainei, însușind mai întâi o profesie muncitorească a
ajuns peste ani profesor de muzică pentru tinerii interpreți,
dintr-un simplu artist amator a devenit unul dintre cei mai valoroși promotori ai cântecului ucrainean în țară și peste hotare, învrednicindu-se de titlul de artist al poporului din Ucraina.
Iar prin celebrul șlagăr al lui Dan Spătaru – „Drumurile noastre”, pe care îl are mereu în repertoriul său și îl interpretează
când mai rar, când mai des, afirmă că este român și nu-și uită
rădăcinile spirituale.
Drumul lui Ivo Bobul duce spre culmile artei adevărate. Și
iată, că pășește pe el cu fermitate timp de treizeci și cinci de
ani…

„Nu frumusețea
va salva lumea,
ci iubirea”
A-i solicita un interviu lui Ivo Bobul nu-i
chiar atât de simplu. Artistul e mereu ocupat și pune preț pe fiecare minut. Confirm
cuvintele spuse și de alți jurnaliști, care au
avut ocazia să discute sincer cu Ivo Bobul.
La câteva zile după concertul jubiliar din
Palatul „Ucraina” l-am sunat pe domnul Ivo
și l-am felicitat din partea redacției ziarului
„Libertatea Cuvântului” și artistul s-a învoit
să răspundă la întrebările care i-ar interesa
pe admiratorii talentului său din Bucovina lui
natală.
În acești treizeci și cinci de ani de slujire
cu devotament muzelor Ivo Bobul a cules
laurii popularității în întreaga lume. El a fost
aplaudat și întâmpinat cu ovații în marile
săli de concerte din Europa, Asia și America, a evoluat în mai mult de douăzeci de
țări. Este iubit de popor și această iubire i-a
confirmat titlul de artist al poporului. Publicul ales și devotat al lui Ivo Bobul așteaptă

de la interpretul îndrăgit șlagăre deopotrivă
cu „Violonistul”, „Ești unica”, „Fântâna sufletului”, „Mă voi întoarce în Ucraina”, „Dacă
iubești…”. În total repertoriul său numără
circa 200 de șlagăre. Prin maniera unică
de interpretare și timbrul vocal fermecător
el cucerește publicul spectator. Pentru Ivo
Bobul melodicitatea cântecului trebuie să
fie în armonie cu profunzimea conținutului
lui. Aceasta se referă și la cântecele lirice,
de dragoste.
„Întotdeauna afirm că nu frumusețea va
salva lumea, ci iubirea. Fiindcă iubirea este
începutul tuturor începuturilor, accentuează
interpretul. Atunci când în sufletul omului
dăinuie iubirea, el trăiește, prosperă, creează. În orice domeniu de activitate, omul,
fiind înzestrat cu acest sentiment puternic,
sincer și curat, poate face minuni, săvârși
fapte bune. Iubirea este cea mai importantă
în viața omului, căci fără de ea acesta nu
poate trăi. În cântec cuvântul „iubire” este
ca o parolă. Oamenii se întâlnesc, se îndrăgostesc, își destăinuiesc aceste sentimente nobile, care îl impun pe om să trăiască
din plin, să creeze, să aibă dispoziție bună.
Cine are parte de dragoste, știe să prețuiască și să trăiască iubind, se poate considera
un om fericit”.

„Cu tot aurul
din lume nu poţi
cumpăra bunătatea umană…”
Scena Palatului „Ucraina” a devenit
pentru Ivo Bobul foarte importantă. Pe ea
vestitul interpret se simte ca pe Olimp. Anterior, într-un interviu, copământeanul nostru a recunoscut: „În ultimii ani cunosc un
singur om care a făcut foarte mult pentru
cultura ucraineană. Acesta este Roman Ne-

dzelski, directorul Palatului „Ucraina”. El a
deschis uşile în faţa interpretului ucrainean.
Pentru interpretul ucrainean nu există nici
un obstacol. Poate susţine oricând un concert solo pe scena principală a Ucrainei”.
– Ce pot să spun despre concertul
meu din 23 februarie în Palatul „Ucraina”?
A fost un concert super, la nivel european,
afirmă domnul Ivo Bobul. Este părerea
tuturor celora care s-au apropiat de mine
după concert şi mi-au mulţumit din suflet
pentru cele trei ore şi jumătate petrecute
în lumea feerică a muzicii adevărate. Am
cântat timp de trei ore, iar jumătate de oră
am cântat la bis...
Trei ore şi jumătate de concert extraordinar, care încununează 35 de ani de
activitate scenică a lui Ivo Bobul. Concertul jubiliar continuă. La 9 martie, distinsul
nostru interpret este aşteptat la Vinnyţea.
L-am întrebat dacă nu planifică un turneu
la noi, în Bucovina.
– Suntem la început de an şi îmi vine
greu să prevăd aşa ceva. Evident, cine nu
visează să evolueze la baştină?! – se întreabă domnul Ivo.
– Nu vă este dor de cântecele româneşti?
– Chiar în programul concertului jubiliar am inclus trei cântece româneşti. Ştiţi
că sunt şi compozitor, şi scriu cântece şi
pe texte româneşti.
Cântecele lui Ivo Bobul sunt apropiate
sufletului. Nu o dată interpretul a explicat:
„Nu sunt psiholog, dar uneori cântecele
interpretate de mine par a fi un leac pentru sufletul stresat al omului. Îl fac să se
calmeze, să mediteze, să se gândească
la faptul că în viaţă nu totul este rău. Şi
când omul îşi recapătă optimismul, dorinţa de a trăi frumos, mă bucur sincer. Când
privesc în ochii oamenilor şi văd în ei cum
sclipesc lacrimile, înţeleg că ei au trăit o
bună parte din viaţă cu cântecele mele. În
sală, la concertele mele sunt foarte mulţi
oameni de aceştia. Eu le transmit căldura
sufletului meu prin cântec. Mă conving că
nu-mi trăiesc viaţa în zadar”.
Cântecele lui Ivo Bobul sunt o expresie a frumuseţii spirituale a omului. De pe
scenă interpretul afirmă: „Bunătatea umană nu poate fi cumpărată cu tot aurul din
lume”.
Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC
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Tragerea la sorți a meciurilor
din optimile de finală ale Europa League

La Nyon (Elvetia), sediul UEFA, a
avut loc tragerea la sorți a meciurilor
din cadrul optimilor de finală ale Europa League. Partidele se vor desfășura pe data de 7 și 14 martie, de la
orele binecunoscute, 20.00 și 22.00.
După această fază se va ajunge la
o egalizare a raporturilor dintre cele
două competiții europene intercluburi, în sensul în care și UEFA League se va afla, ca și Champions League, la nivelul sferturilor de finală, fără
decalaje. Acestea au fost necesare,
întrucât în Europa League, după încheierea fazei grupelor, s-a început
etapa eliminatorie cu 16-zecimile de
finală, nu cu optimile, ca în Champions League. Finala ediţiei 2018/2019
a Europa League e programată pe
29 mai, la Baku (Azerbaijan). Amintim că Dinamo Kiev rămâne singura
reprezentantă a Ucrainei în competiție, după ce Șahtior Donețk a părăsit Europa League, învinsă cu 1:4 în
Germania de Eintracht Frankfurt (3:6
la general).

LC

Câți bani a câștigat Elina
Svitolina în 2019! Cum arată
topul câștigurilor din tenis

Forbes a publicat ierarhia câștigurilor din tenis din acest an. Primul
loc este ocupat de liderul clasamentului WTA, Naomi Osaka. Aceasta
a câștigat la Australian Open și a reușit să strângă, la început de 2019,
nu mai puțin de 3.119.354 de dolari. Ucraineanca Elina Svitolina este
pe locul 6 cu $532,251.
1. Naomi Osaka (Japonia): $3,119,354
2. Petra Kvitova (Cehia): $1,961,815
3. Karolina Pliskova (Cehia): $941,561
4. Danielle Collins (SUA): $707,802
5. Belinda Bencic (Elveţia) $659,367
6. Elina Svitolina (Ucraina): $532,251
7. Ash Barty (Australia): $425,628
8. Zhang Shaui (China): $422,459
9. Anastasia Pavlicenkova (Rusia): $388,931
10. Aryna Sabalenka (Belarus): $375,443
--13. Simona Halep (România): $349,873
14. Serena Williams (SUA): $342,246.
Optimile Europa League:
Chelsea – Dinamo Kiev
Eintracht – Inter Milano
GNK Dinamo – Benfica
Napoli – Salzburg

Valencia – Krasnodar
Sevilla – Slavia Praga
Arsenal – Rennes
Zenit – Villareal.

Karatiștii cernăuțeni, pe podium în Germania!

Elevii Clubului Tai-san din Cernăuți au terminat cu fruntea sus Turneul internațional „Hamburg
Open 2019”. Sportivii antrenați de Evhen Totovylin,
Ruslan Biloskurskyi, Ivan Ilka și Maxim Nistor au
avut parte de evoluții bune, iar la final au reușit să
îndeplinească obiectivul stabilit: cucerirea unei medalii.
Medalii de aur au obținut: Ilko Artem (kumite
U14 Open), Lytvyniuk Maxim (kumite U16 -57), Symak Taras (kumite U12 +42), Ilișciuk Vadym (team
kumite U12), Symak Taras (team kumite U12), Rotar Andrei (team kumite U12).
Medalii de argint: Manuil Oleksandr (team kumite U12), Lisovska Varvara (kumite U12 -48), Ursa-

tui Ivan (kumite U16 -57), Kușnyriuk Serhii (team
kumite U12), Lupul Maxim (team kumite U12), Semeneak Daniil (team kumite U12), Semeniuk Vadym (kumite U14 -Open ), Koțur Roman (kumite
Senior -84), Maniul Oleksandr (kumite U12 +42),
Levin Oleksandr (kumite U10 -38).
Medalii de bronz: Rotar Andrei (kata U12),
Cucuruz Valeria (kumite U14 -Open), Ratușneak
Mykola (kumite U12 -44), Strilciuk Ivan (kumite
U10 -34), Seliverstova Daria (kumite U12 Open),
Hailenko Viktoria (kumite U12 -44), Hailenko Igor
(kumite U10 -36), Grosu Mihai (kumite U14 Open),
Ilișciuk Vadym (kumite U12 +42), Levin Oleksandr
(kata U10), Sportyvna Uliana (kumite U12 -44).

Sferturi de finală ale Campionatului de
iarnă al raionului Hliboca la minifotbal
Rezultate:

FC Corovia – FC Terebleca – 5:4
FC Volcineţii Vechi – FC Hliboca – 4:2
FC Molodia – FC Camenca – 4:3
FC Ceahor – FC Voloca – 2:5
Astfel, în sferturile de finală ale Campionatului de iarnă al raionului Hliboca la

fotbal pe 2 martie se întâlnesc FC Corovia
– FC Molodia şi FC Volcineţii Vechi – FC
Voloca.
Finala turneului este programată pe 3
martie, pe terenul sportiv al Complexului
de odihnă şi agrement Georg Park din
Tărăşeni.

Vitali Kunyţea: Jucătorii
înţeleg că trebuie să scăpăm
de ultima poziţie în clasament

După o mică pauză, FC Bucovina a început pregătirile pentru
Campionatul Naţional la Fotbal
Liga a II-a. Antrenorul principal
al echipei cernăuţene de fotbal,
Vitali Kunyţea, croieşte planuri
măreţe în noul sezon. „Trecem la
etapa specială a pregătirilor. Muncim mult în plan tactic. Am acordat
multă atenţie jocului defensiv, iar
acum punem accent pe jocul ofensiv. Jucătorii înţeleg că trebuie să
scăpăm de ultima poziţie în clasament. Pentru aceasta trebuie să
avem o pregătire bună”, a declarat
Vitali Kunyţea.
Reamintim că FC Bucovina a
încheiat sezonul 2018 pe ultimul
loc (locul 9) în clasamentul general, cu doar 12 puncte la activ. Liderii clasamentului sunt echipele
FC Mynai (Ujgorod) – 30 de puncte și FC Polissia (Jytomyr) – 29 de
puncte. În consecință, antrenorul
principal al echipei FC Bucovina,
Victor Mglyneț, a părăsit echipa.
Potrivit jurnaliștilor, Victor Mglyneț
a depus benevol cererea de demi-

sie, din cauza rezultatelor slabe
obținute de echipă.

Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN
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De la lume adunate
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ÎNGERUL PĂZITOR CE O APĂRĂ

I-a fost rușine fetei într-un fel că și-a dezamăgit omul
drag. Dar i-a promis să se țină de cuvânt. Ştia că atunci când
va sosi momentul potrivit, Mihai îi va oferi caietul în care era
trecută povestea lor de iubire. Şi zilele au început să curgă

gica întâmplare. Dacă nu insistau să plece la bunici anume în
ziua aceea, poate că și Mihai 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
și i l-a întins Mihaelei:
– Ultimele lui cuvinte au fost rugămintea să-ți transmit
acest jurnal de notițe și 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 țină în mână acel
caiet. A privit-o rugător drept în ochi pe doamna profesoară.
Aceasta a început să citească la rând pagină după pagină.
Abia atunci Mihaela înțelese cât de mult a ținut la ea Mihai și
cât de mult a iubit-o.
Acel jurnal de notițe era plin de sentimente și gânduri curate, dorințe și vise. Tânărul își făcea planuri frumoase alături
de iubita lui. În a doua parte a caietului erau așternute gânduri
ciudate. Mihai 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.

şiroi pline de dulceaţă şi de fericire. Nu știa biata fată ce năpastă se va abate asupra lor și că planurile, atât de frumoase
și sacre, se vor spulbera într-o neagră zi de sâmbătă.
Observa Mihaela că în ultimul timp ceva se întâmplă cu
iubitul. Mihai devenise închis în sine şi era foarte trist. Veselia
și caracterul hazliu de altă dată deveniseră parcă un vis ce i
se arătase cândva Mihaelei. Fata încerca să-l descoase, să-l
facă să vorbească. Flăcăul se străduia din răsputeri să arate
vesel ca altă dată, zâmbea mereu şi o liniştea că nu s-a întâmplat nimic, că toate-s ca înainte și nimic nu s-a schimbat,
că flacăra iubirii lor arde ca și mai înainte în inima lui și că
Mihaela este pentru el totul în viața asta.
– Vorbești prostii, îi zicea Mihai mereu. Dacă tu, îngerașul
meu, pentru care mi-aș da viața ești lângă mine, ce mi s-ar
putea întâmpla?
Într-o zi Mihai a plecat la bunici, la ţară. De dimineață ceva
îl neliniștea, sufletu-i era zbuciumat. Nu vroia să se ducă în
ziua aceea. A căutat diferite motive, ce i-ar permite să rămână
în oraș. Când a văzut că nu o poate convinge pe mamă-sa,
care era deosebit de insistentă, s-a certat cu ea – pentru prima
data în viață, dar și… pentru ultima. Vroia să se ducă peste
o săptămână. Bunicii aveau nevoie de ajutorul lui. La insistențele doamnei profesoare s-au adăugat și cele ale Mihaelei
şi, în cele din urmă, l-au convins să se ducă. Şi-a strâns în
grabă și fără oarecare poftă câteva lucruri, și-a sărutat mama
și iubita și a ieșit pe ușă. Până la destinație erau vreo 50 de
kilometri distanță. Mihai a promis că le va telefona imediat ce
va păși pragul bunilor. În loc de telefonul lui, au fost sunate de
la spitalul raional și de la poliția rutieră. Autobuzul cu care se
deplasa a fost, practic, spulberat de o locomotivă la o trecere
de tren din cauza neatenției șoferului. Din cele 17 persoane
aflate în salon doar trei au supraviețuit, dar și acelea erau în
stare gravă. Printre ele era și Mihai. Mihaela, care răspunse la
telefon, căzu leșinată la pământ. Când și-a revenit, era pe un
pat de spital înconjurată de medici şi de cei ai familiei. Vestea
o traumase până într-atât, încât nu-și putea reveni. Din cauza
acelui șoc strașnic a rămas fără grai. Doar ochii mari și frumoși
ca azurul cerului se mișcau întrebători din când în când. La un
moment dat, în salon a intrat doamna profesoară îmbrăcată
în negru. Atunci Mihaela a înţeles totul şi a început să plângă.
Fără să spună vreun cuvânt mama tânărului a strâns-o în braţe ca pe propriul copil şi i-a pus capul pe umărul ei. Plângeau
ambele, fără stăpânire. Amândouă își simțeau vina pentru tra-

Așa s-a chinuit bietul o bună bucată de timp, străduindu-se
din răspuцteri să ascundă îngrijorarea de Mihaela lui dragă.
Acel înger din vis îl urmărea deja pas cu pas. La un moment
dat i se părea că își iese din minți. Dar se ținea tare. Și mai
mult îl chinuia faptul că nu putea descifra visele ce le avea
noapte de noapte. Se temea să nu i se întâmple ceva ființei dragi. Ultimele pagini erau scrise neciteț. Au fost înșirate,
probabil, când era în autobuz și pe patul de spital înainte de
plecare. Era deja conștient că pleacă, dar regreta, căci nu s-a
săturat de viață și de dulceața ei. În ultima pagină a caietului
se vedea deja că scrie neputincios, cu un mare efort și cu
mâinile tremurânde.
Mihai scria deja că aude chemarea Domnului și că este
pregătit. Prin ultimele cuvinte îi mulțumea Celui de Sus pentru că i-a ascultat rugăciunile și că nu a lăsat-o de una singură pe Mihaela lui dragă. La auzul acestor cuvinte din gura
doamnei profesoare fata sări ca arsă. Ce-o fi avut în vedere?
Doamna Maria a stat împreună cu Mihaela până dimineața. Au plâns și au vorbit pe săturate despre omul pe care-l iubiseră deopotrivă ambele – doamna Maria ca mamă,
iar Mihaela – în calitate de cea cu care urma să împartă Mihai restul vieții. Dimineața au venit la ea șeful secției, însoțit
de ceilalți colegi ai săi. Ținea în mână o droaie de hârtii cu
analizele Mihaelei. Pe ea, însă, n-o prea interesa ce-o să-i
spună. Viața fără omul drag nu mai avea nici un sens. Cu
toate că și părinții, și mama lui Mihai o linișteau, spunându-i
că timpul este cel mai bun leac și cel mai iscusit medic, că
odată cu trecerea timpului, această rană adâncă se va cicatriza, gândurile Mihaelei erau în altă parte.
– Să știți că ați avut un mare noroc. Alta în locul dumneavoastră nu ar mai fi rezistat, spuse medicul. Sunteți o fire puternică, dar ocoliți stresurile, altfel puteți să pierdeți…
– Nu mai am ce pierde, domnule profesor. L-am pierdut
deja.
– Prostii. Nu ați pierdut nimic. Copilul e bine şi se dezvoltă normal, îi netezi bărbatul părintește șuvița de păr.
Mihaela nu mai auzea nimic. Îi auzea, parcă, vocea lui Mihai, rostind ultimele lui cuvinte prin care-I mulțumea lui Dumnezeu că nu a lăsat-o singură. Vedea de asupra fâlfâind aripa
îngerului păzitor trimis de omul iubit. Din acea clipă și-a zis că
va fi puternică, că îl va pomeni cât i-o fi dat să trăiască și-l va feri
de toate relele pe feciorașul ce urma să vină pe lume și care-l
va cunoaște pe tatăl său doar din pozele din albumul de familie.

rice om are parte în această
viaţă pământească de protecţia unei puteri, pe care mulţi
preferă s-o numească îngerul
păzitor. Și tot de multe ori, în
clipele de cumpănă sau de grea
încercare, răsuflăm uşurat şi cu
satisfacţie atunci când acel înger păzitor ne scoate vii şi nevătămaţi la liman.

(Sfârşit. Începutul vezi „L.C.” din 21 februarie a.c.)

Dumitru VERBIŢCHI

După o ceartă zdravănă soția se adresează pe
un ton gingaș bărbatului:
– Iubitule, spune-mi, te rog, cum de te-ai îndrăgostit de mine?
– Vezi, pacoste, că și tu îți pui această întrebare.
  
Un bărbat este adus la spital traumatizat din
cap până-n picioare. Medicul mirat îl întreabă:
– Da ce-ai pățit, domnule, ai nimerit într-un accident rutier că nu ai loc teafăr pe tine?
Omul își adună toate puterile și zice încet:
– Nu, am strănutat în dulap.
  
– Iubitule, îi zice fata amicului său, acum știu ce
am comun cu vecina ta.
– Ce anume, sufletul meu?
– Pe tine, nenorocitule.
  
Copilul se adresează părinților:
– Mamă și tată, spuneți-mi care dintre voi e mai
tare și decide în casa asta.
Tata:
– Ai găsit și 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 și 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.
  
La doctor o bătrână de 80 de ani se plânge de
sughiț.
– Ce să fac, doctore, de trei zile mă chinuie sughițul acesta?
Medicul o examinează cu atenție și îi spune:
– Probabil, sunteți gravidă, doamnă. Alte simptome nu văd.
Baba scoate un răcnet, sare de pe scaun și iese
ca fulgerul din cabinet. Asistenta medicală, care era
de față nu-și poate ascunde uimirea:
– Domnule doctor, are 80 de ani femeia. De ce
i-ați spus că este gravidă?
– Nu-i nimic, spune medicul. În schimb a scăpat
de sughiț.

  
– 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.
– Și cam ce înălțime ar trebui să am la kilogramele mele? – insistă fata.
– Nu mai puțin de cinci metri.
  
Un bărbat îi cere sfatul unui prieten:
– Cum crezi, amice, ce aș putea să-i dau iubitei
mele de ziua femeilor?
– Dar cum arată?
– Un metru șaptezeci și cinci înălțime, blondă,
cu ochi albaștri și cu niște obrăjori cum alta nu are.
Acela stă puțin pe gânduri și apoi zice:
– Dă-i numărul meu de telefon.
  
Copilul vine de la școală și-l întreabă pe tata:
– Tată, spune-mi, te rog, unde se află Carpații
meridionali?
Scărpinându-se la ceafă, bărbatul îi răspunde:
– Întreab-o pe mamă-ta, ea a făcut curat prin
casă.
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Unele semne ale deficitului
D este una dinde vitamina
tre cele mai importante
Vitamina
vitamine din organism. În
absența ei, te poți comporta atipic, fără a-ți da seama
că motivul este un important deficit al organismului.
Ești deprimat și măcinat de
gânduri. De vină ar putea fi
lipsa vitaminei D. De aceea, este important să știm
care sunt semnele carenței de vitamina D. Cel mai
sigur aflăm din analizele de
sânge. Dar există și semnale ale organismului, care
ne indică aceasta.

DACĂ EȘTI MELANCOLIC. Potrivit
unui studiu efectuat în America, unul din semnele
importante ale carenței de vitamina D este starea
melancolică, vecină cu deprimarea.

DACĂ AI TRECUT
DE 50 DE ANI. Conform unui studiu, peste

95% dintre persoanele de peste 50 de ani au deficit
de vitamina D. Motivul nu este pentru că își petrec
mai mult timp în casă, ci pentru că un organism în
vârstă produce mai puțină vitamina D, cu 30% mai
puțin față de o persoană tânără, în aceleași condiții
de expunere la soare.
DACĂ VĂ DOR OASELE. Mulți pacienți care suferă de dureri osoase și musculare sunt
greșit diagnosticați cu fibromialgie sau cu alte afecțiuni. Înainte de orice control medical, e bine să vă
verificați și valorile de vitamina D.

TRANSPIRAȚIE ABUNDENTĂ
LA NIVELUL CAPULUI. Acesta este un

CINCI ALIMENTE CARE
SLĂBESC, CURĂȚĂ
ȘI AJUTĂ DIGESTIA
T
recând peste micile plăceri pe care
ni le oferă mâncarea de tip fast-food
câte o dată sau dulciurile, trebuie să ținem cont de faptul că anumite alimente
nu trebuie să lipsească din alimentația
noastră, și că, multe dintre ele, vin cu
beneficii: curăță și detoxifică organismul, ajută digestia sau au influențe pozitive în curele de slăbire.

important semnal al carenței de vitamina D. Chiar și
bebelușii se confruntă cu această problemă.
PROBLEME INTESTINALE. Dacă
aveți probleme digestive și organismul va asimila
mai greu vitamina D.

PRINCIPALELE SURSE DE VITAMINA D. Produsele din cereale integrale;

sucul de portocale; iaurtul simplu; carnea slabă;
carnea de porc; ficatul de vită; somonul; ouăle;
fructele și legumele.

MĂRUL. Banalul măr conține în coaja sa o substanță denumită pectină. Aceasta ajută la
eliminarea toxinelor prin excreție.
Pectina se mai găsește, de asemenea, și în coaja perelor.
SFECLA ROȘIE. Este o
bună sursă de fier, magneziu,
zinc și calciu, adică mineralele
necesare pentru a elimina toxinele. În plus, conține și vitaminele B3, B6 și C. Toate acestea
contribuie la buna funcționare a
ficatului, atât de greu încercat de
alimentația mai puțin corespunzătoare.
USTUROIUL.
Usturoiul
este cunoscut pentru proprietățile
sale antivirale, antibiotice și antiseptice, dar și pentru capacitatea
sa de a stimula enzimele ficatului,

F

icatul, principalul organ implicat în eliminarea toxinelor din organism, curăţă
corpul prin filtrarea elementelor toxice din
sânge şi, în plus, ajută la digestia alimentelor. Ficatul ajută sistemul imunitar să lupte
împotriva infecţiilor, să elimine bacteriile din
sânge şi produce bila, necesară pentru digestia alimentelor.
Când ficatul devine suprasolicitat, ca urmare a stresului sau
a expunerii excesive la toxine, organismul este afectat şi,
astfel, pot apărea probleme grave de sănătate. De aceea,
este esenţial să fim atenți la ceea ce mâncăm și bem pentru că alimentația influențează buna funcționare a ficatului.
Există o listă cu alimentele și băuturi care ajută ficatul.

Cafeaua. Dacă nu îți poți începe
ziua fără a bea cafea, atunci te vei bucura să afli că are efecte pozitive asupra ficatului. Studiile au arătat că prin consumul
a două-trei cești de cafea pe zi ficatul este
protejat de daunele produse de alimentația
nesănătoasă sau de consumul excesiv de
alcool. În plus, alte studii au arătat că reduce riscul de cancer de ficat.
Ceaiul verde. Datorită antioxidanților și catechinelor, ceaiul verde protejează
ficatul de diferite forme de cancer, inclusiv
de ficat, spune un studiu recent. Ceaiul
verde are proprietăţi antioxidante datorită
substanţelor care combat radicalii liberi,
substanţe numite polifenoli şi catechine, flavonoide şi alcaloizi, iar efectul său diuretic
şi stimulator al metabolismului fac din acest
ceai un excelent remediu pentru detoxifie-
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rea colonului. Este recunoscut pentru proprietăţile sale diuretice, detoxifiante, tonifiante şi de ardere a grăsimilor.
Apa. Cel mai bun lucru pe care-l poți
face pentru sănătatea ficatului este să bei
apă, cât mai multă. Înlocuiește băuturile
carbogazoase și energizante cu apă. Apa
elimină toxinele acumulate în organism, inclusiv cele din ficat.
Grapefruitul. Grapefruitul este
bogat în vitamina C şi antioxidanţi, doi importanţi agenţi care stimulează producerea
de enzime pentru detoxifierea ficatului. Fibrele solubile din grapefruit contribuie la
scăderea colesterolului şi determină ficatul
să ardă grăsimile.
Avocado. Ajută organismul să producă un tip de antioxidant numit „glutation”,

fapt care contribuie la detoxifierea organismului.
LĂMÂIA. Pe lângă cantitatea semnificativă de vitamina C pe
care o conține, lămâia potențează
alcalinitatea organismului, adică
balansează nivelul de acid provenit din alimentație și păstrează un
echilibru. Astfel, procesul de excreție al toxinelor din organism este
mult mai eficient. Se recomandă
consumul a unui pahar de apă caldă cu lămâie în fiecare dimineață.
SEMINȚELE DE IN. Două
lingurițe de semințe de in asigură
porția zilnică de Omega-3, care
ajută la dezvoltarea celulelor și
sprijină metabolismul, iar fibrele
provenite din semințe ajută la o
digestie corectă.
(Leacuri şi terapii)

FICATUL

de care ficatul are nevoie pentru a filtra componentele toxice. Consumul acestui fruct,
o dată sau de 2 ori pe săptămână, poate
repara un ficat deteriorat în numai o lună.
Avocado este unul dintre puţinele fructe cu
un conţinut ridicat de proteine. Un avocado conţine 4 grame de proteine, o cantitate
ridicată în comparaţie cu multe alte fructe.
De asemenea, proteinele pe care le conţine
sunt cele esenţiale şi de înaltă calitate, care
se digeră mult mai uşor şi hrănesc muşchii.
Nucile. Sunt bogate în L-arginină,
glutation şi acizi graşi Omega-3, substanţe care contribuie la procesul de purificare
a ficatului. Nucile sprijină funcţiile hepatice
şi facilitează oxigenarea sângelui. Medicii ne recomandă să consumăm nuci mai
ales după o masă bogată în grăsimi pentru
a atenua efectele lor negative asupra organismului.
Usturoiul. Conţine numeroşi compuşi organo-sulfuroşi, printre care alicină şi
seleniu, două ingrediente importante care
protejează ficatul şi ajută la eliminarea toxinelor din organism. Acesta acţionează ca
antibiotic natural, fără efecte secundare, întrucât are puternice proprietăţi antibacteriene şi antimicrobiene. Usturoiul stimulează
creşterea nivelului de antioxidanţi din organism, ajută la scăderea valorilor glucozei
serice şi a tensiunii arteriale.
Rubrică susţinută de Valeria ŞTEFUREAC
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CONCURS TRADIȚIONAL DE DANSURI POPULARE

Î

n fiecare an, la nivel raional, se organizează tradiționalul concurs al dansurilor
populare, la care participă
majoritatea școlilor.
Anul acesta, ca și în anii precedenți, la
acest concurs au participat și tinerii dansatori de la CIE Cupca. De această dată

cu un frumos dans al fetelor au participat
elevele clasei a 10-a „A” sub îndrumarea
dirigintei lor de clasă, doamnei Lucica
Dușceac.
Tinerele noastre dansatoare s-au plasat
pe locul III în raion, primind și diplomă din
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partea șefului Secției raionale a învățământului public, domnului Vasile Barariuc.
Aducem sincere mulțumiri părinților și
bunicelor acestor eleve pentru pregătirea
costumației, cât și susținerea și înțelegerea de care dau dovadă. Sincere mulțumiri
harnicei lor diriginte de clasă, doamnei
profesoare de limba și literatura maternă,
Lucica Dușceac, pentru altoirea dragostei
de grai matern, dar și a tradițiilor, obiceiurilor, datinilor acestei vetre frumoase
de români. Mulțumiri direcției CIE Cupca

A

„MĂRȚIȘORUL E PATRIA
LITERATURII MELE”

ceste cuvinte aparțin genialului
poet român, Tudor Arghezi. Ele
se referă indirect la străvechiul
obicei al Mărțișorului la români, cât și
la locul unde poetul
și-a ridicat casă –
pe Dealul Mărțișorului de pe malul
drept al Dâmboviței
la București.
Ţinerea obiceiului din strămoşi
făcea ca fetele să
alerge de 1 martie
spre primii pomi
înfloriţi şi să atârne
acolo mărţişoarele
primite cu speranţa că astfel îşi vor
întâlni ursitul. Şi
primii pomi înfloriţi
erau gherghinarii, un fel de mărăcini care se
umpleau de flori albe. Tudor Arghezi avea
să descrie acest ţinut care l-a impresionat
atât de mult, încât l-a denumit patria literaturii sale: „Mărţişorul e patria literaturii mele.
De acolo au ieşit „Cuvintele potrivite” şi toate scrierile adunate acuma într-o mulţime de
volume, gândite la o masă dintr-o cameră
mică pe care mi-o rezervasem pentru reverie… Pentru mine, Mărţişorul e un lucru de
neuitat. Cred că acolo mi s-a plămădit cerneala şi mi-a înviat oarecum condeiul”.
Văzând toți copăceii împodobiți cu mărțișoare, Tudor Arghezi s-a gândit că nu e un
nume mai potrivit decât „Mărțișor”. Tot aici,
departe de forfota orașului, poetul a ales

să-și construiască și casa. La început, zona
era pustie. Arghezi a trebuit să facă pionierat.
El a introdus apa curentă la Mărțișor, a adus

curent electric și a pietruit strada. Primul sunet de telefon s-a auzit tot la familia Arghezi.
Și pentru că splendida așezare a Mărțișorului
simțea nevoia să aibă o biserică proprie, a
răsărit dintre cireși și caiși o floare mare de
nufăr cu turlă și clopotniță. În anul 1943, la
1 august, preotul Mihai Tătărâm a pus piatra
de temelie a unei mândre biserici cu hramul
Sfântul Gheorghe (în imagine). I-a spus simplu și ei – „Mărțișor”. Poetul venea adesea să
se roage și el aici, iar de sărbători își aducea
întreaga familie. Chiar și azi numele lui e trecut la pomelnic.
În lunca iubită de Arghezi s-a născut şi a
copilărit Maria Tănase – celebra cântăreață
din România.

pentru susținerea și promovarea valorilor
spirituale ale satului natal.
Nu ne rămâne decât să le dorim succese
pe viitor!
Eleonora SCHIPOR,
profesoară

Cea mai cunoscută tămăduitoare,
Lucreția MELISSA,
sosită la Cernăuți la cererea
românilor care au probleme, aflați
în suferință

Atenție! Fermecătoarea Melissa-Lucreția
vă anunță că în luna martie se fac cele mai
puternice farmece pentru a-i face pe oameni
fericiți, de legare a persoanei iubite sau de dezlegare, poate îndeplini orice dorință pe care o aveți
și oferă talismane de dragoste și împreunare.

Vrăjitoarea Melissa,
singura din România care vine în ajutorul
dumneavoastră cu dezlegări de farmece,
blesteme, necazuri în familie şi despărţiri.

Cea mai mediatizată din România, care a apărut la toate
posturile TV, Kanal D, emisiunea Wow biz, Antena 1, Show
păcătos etc.
Sunt multe vrăjitoare care profită de numele meu, folosindu-mi numele.
Telefoanele afişate în anunţ sunt numai ale mele şi nu se
vor schimba niciodată!
Doamna Melissa vă ajută să aveţi spor în afaceri, câştiguri în bani, realizări în toate domeniile care vă interesează,
dragoste şi noroc.
Dacă aveţi probleme în dragoste, afaceri, sunteţi nemul“După mulți ani de suferință în dragoste, am reușit să dau
de această doamnă cu puteri miraculoase. Am reușit să îmi gasesc sufletul pereche! Mulțumesc!” –
Mihai T., or. Cernăuți.
„Aduc mii de mulțumiri clarvăzătoarei Melissa, care mi-a dat din
nou o rază de lumină și bucuria de a trăi vindecându-mă de boala,

ţumită lângă persoana iubită, dacă nu vă merge bine în ceea ce
faceţi, atunci apelaţi la mine şi vă voi rezolva orice problemă.
Vrăjitoarea Melissa vine acum în ajutorul tuturor celor
care au nevoie. Contactaţi-mă!
Fiecare om din orice colţ al lumii doreşte să aibă noroc în
dragoste, în afaceri, în familie sau în spor şi câştig – eu vă pot rezolva aceste probleme numai în 24 de ore cu rezultate garantate.
Lăsaţi-mi zodia şi data naşterii pentru a vă face o primă verificare.
Vrăjitoarea Melissa din România vă rezolvă orice doriți!
Doamna Melissa deţine cartea magică veche de peste 100
de ani cu care face cele mai puternice desfaceri de vrăji.
Sunt vrăjitoarea Melissa, singura din România care lucrează cu
magie veche şi pot rezolva orice fel de problemă şi orice dorinţă
aveţi.
Dacă aţi umblat pe la vrăjitoare de magie albă şi preoţi şi nu aţi
fost mulţumiţi, acum aveţi în sfârşit şansa de a obţine ceea ce doriţi.
Sunt o femeie cu puteri foarte mari care pot să aduc un bărbat sau o femeie în numai trei ore la persoana care doreşte.
Prin plante şi leacuri pot vindeca boli de piele, scot argintul
viu, lecuiesc beţia, impotenţa, pot salva tinerii de vicii nedorite,
aduc persoane plecate de acasă, împreunez familii dezbinate,
ajut în spor şi afaceri etc.
care credeam că este incurabilă, depresia. Am mers la o mulțime
de medici, dar nici unul nu a reușit să mă ajute. Am luat tratamente
peste tratamente de-a lungul anilor, însă fără nici un rezultat.
Recomand această minunată doamnă tuturor persoanelor
cu probleme, care și-au pierdut orice fel de speranță. Încă o
dată mii de mulțumiri!” –
Maria A., raionul Storojineț.

Relații la tel. +38(068)2867379; +38(099)2294132;
+(40)747500601, sau pe Viber
Redacţia ziarului nu poartă răspundere pentru conţinutul anunţurilor publicitare
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Felicitări!

Maria Iliuţ adaugă încă
un trandafir la buchetul vieţii
În această frumoasă lună a lui
Făurar, mult stimata doamnă
Maria ILIUŢ,
originară din orăşelul Crasna,
îşi sărbătoreşte ziua de naştere,
adăugându-şi în buchetul vieții
încă un splendid trandafir – un
trandafir al succesului, un trandafir
al unei vieți trăite frumos, un trandafir al cântecului popular cu melos crăsnean, dus pe meridianele lumii cu atâta drag și
dor.
Artista poporului din Republica Moldova, Maria Iliuţ, a
cucerit publicul spectator cu specificul cântecului românesc de la Crasna. Participantă la cele mai prestigioase
festivaluri din Moldova şi România, ea este aşteptată cu
noi concerte şi la baştină, în dulcea Bucovină.
Îi dorim sănătate deplină, energie, curaj, succese şi
tot binele Pământului. Să-ţi fie viaţa ca un cântec, ca o
poezie, ca o baladă... Încă mulţi ani înainte să ne încânţi
cu vocea-i de privighetoare
carpatină.
La mulţi şi frumoşi ani, stimată doamnă Maria Iliuţ!

În acest început de Mărțișor doamna
Maria URSACHI
din suburbia Roşa a Cernăuţiului, îşi marchează jubileul împlinirilor – 60 de ani.
Cu această deosebită
ocazie o felicită din tot sufletul cele mai scumpe şi apropiate persoane din frumoasa
dumneaei familie – soţul Viorel, feciorii Marian, Radu şi
Marcel împreună cu soțiile, nepoții Constantin, Andrei, Caterina, Ana, Daria, Tania, Oleg. La fel, un sincer „La mulţi
ani!” îi adresează sărbătoritei familiile Cotiușca și Grosu,
ei toţi dorindu-i multă sănătate, bunăstare şi fericire, zile
senine de lumină pline, să aibă parte de bucurii, zâmbete,
dar mai presus de toate, de stima, dragostea şi recunoştinţa copiilor şi nepoţilor.
Scumpa noastră!
De ziua ta noi iți dorim
Să fii mereu așa frumoasă
Și veselă precum te știm.
Fii sănătoasă, fericită,
Fii respectată și iubită,
Să ai parte doar de bucurii
De la cei dragi, de la copii.
Noi îți dorim ca drumul vieții
Să-ţi fie presărat cu flori
Și în fiecare dimineață
Să-ţi zâmbească soarele în zori.
La mulţi ani fericiţi!

Din partea tuturor
bucovinenilor, semnează prietena Eleonora
SCHIPOR

Cele mai frumoase felicitări, împletite
din gingaşe cuvinte de dragoste, îi sunt
adresate domnişoarei
Carolina
PENTELEICIUC
din satul Voloca, care în prima zi a
lunii lui Mărţişor îşi va aduna în buchetul
anilor cea de-a 18-ea primăvară.
E vârsta privighetorii din versul nemuritor al poetului. Noi, cei dragi – prietenul
Alexandru, surioara Alexandra, mama Lidia, tatăl Marian, care în
prezent se află în Franţa, bunicii Aurora şi Gheorghe Salahor – îți
dorim ca primăvara să se așeze pentru totdeauna în sufletul tău, căl-
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dura verii s-o simți în toate, roadele toamnei să le primești din plin,
iar sănătatea iernii să-ți fie cea mai plăcută povară. Primește flori de
ziua ta. Învață de la fiecare floare să iubești, să fii tandră, să luminezi
pe cei din jur, să-i lași să te admire, să aduci bucurie și sărbătoare,
iar viaţa să-ţi fie ca aroma florilor.
Scumpa noastră!
Să fii o stea pe cerul minunat, / Să fii un soare-adevărat.
Inima fie-ți scăldată-n bucurie, / Iar viața numai zâmbete să-ți fie.
Să nu cunoști nicicând tristețe, / Să porți în tine doar tandrețe.
În calea ta să întâlnești / Lucruri frumoase ca-n povești,
Să nu duci dor de bucurii / Numai zâmbet mereu să fii.
Să nu cerșești nicicând iubire, / În suflet să porți doar fericire.
La mulţi ani!

www.lyberti.com
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VĂ INVITĂM LA „MĂRŢIŞOR”-2019!

Dragi conaţionali! Vă invităm cu drag la tradiţionala Sărbătoare a primăverii „Mărţişor” – ediţia a XXIV-a,
organizată de Societatea pentru Cultura Românească „Mihai Eminescu” din regiunea Cernăuţi, cu susținerea
Consulatului General al României la Cernăuți.
Manifestarea va avea loc duminică, 03 martie, în sala Palatului Academic al Universităţii Bucovinene de
Medicină din Cernăuţi (str F. Schiller, 11), între orele 12.00-15.00.
Informaţii suplimentare, sugestii, propuneri de colaborare cu potenţialii sponsori – tel. (0038) 050-627 41 56;
050-602- 41-62; 066-915-58-77 e-mail: vasilebycu@gmail.com.
		
Vă aşteptăm cu drag!
Prezidiul SCR „Mihai Eminescu” din regiunea Cernăuţi
ÎN ATENŢIA CITITORILOR!
Dacă doriţi ca felicitările şi publicitatea Dumneavoastră să apară la timp, Vă rugăm să le expediaţi pe adresa redacţiei până în ziua de marţi a
săptămânii de apariţie a ziarului, indicând şi datele
de contact (numărul de telefon şi E-mail) pentru a
clarifica mai multe detalii despre sărbătorit.
Colectivul redacţiei

VEȘNICA POMENIRE
În prag de plină primăvară și-a încheiat viața pământească
Elena GRINCESCU
din satul Dimca, raionul Hliboca. Într-o dimineață a zărit poarta deschisă spre Cer şi s-a
hotărât să se ridice la Dumnezeu pentru a-i cere îngăduință la odihna veșnică. A plecat din
această lume, lăsând în sufletul multora cele mai frumoase amintiri despre prima zi de școală.
Timp de decenii a servit fără preget școlii din localitate, fiind a doua mămică pentru sute de micuți dornici
de carte. Buna noastră învățătoare a plecat în ceruri pentru a ne veghea de acolo, de Sus, toate faptele
și a ne apărea în vis ca o plăcută amintire, după cum a făcut-o toată viața aici, pe pământ. Prin trecerea
la cele veșnice a doamnei Elena Grincescu în aceste zile de februarie întregul sat a rămas mai sărac. Ea
va rămâne în inima şi sufletul tuturor celor pentru care a reprezentat un exemplu de profesionalism, de
aleasă bunătate și omenie.
În aceste clipe de grea încercare, noi, foștii elevi, suntem alături de fiica Aurelia, feciorul
Eugen, ginerele Ion, nora Galina, de nepoți, și deplângem cu tristețe dispariția celei care a
fost o bună mamă, soacră, bunicuță, dar mai ales un etalon de comportament și omenie.
Fie-i țărâna ușoară și veșnică pomenirea!
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BERBECUL. Nu mai ştiţi ce să credeţi despre persoana iubită – când vă
sărută, când vă refuză sau chiar vă critică. Sensibilitatea dvs. este pusă la grea
încercare la mijlocul intervalului şi de colegi, şi de majoritatea partenerilor de afaceri. Pot
apărea separări neprevăzute şi unele conflicte nu
prea importante.
TAURUL. Începeţi această săptămână prin recuperarea unor sume foarte
importante de la colegi şi prieteni şi uitaţi pentru moment toate nemulţumirile
financiare. Vă implicaţi într-o multitudine
de activităţi noi şi intenţionaţi să treziţi şi interesul
profesional al persoanei iubite.
GEMENII. Munciţi cu foarte mare
plăcere, dar ştiţi şi cum să-i antrenaţi pe
cei din anturaj, în aşa fel încât să nu simtă ce eforturi fac. Întregul interval, aveţi
tendinţa să luaţi totul în glumă şi vă distraţi de minune, chiar dacă persoana iubită se consideră neglijată şi vă critică de faţă cu toată lumea.
RACUL. În cazul în care le-aţi făcut invitaţii rudelor apropiate, nu veţi fi
stresat de prezenţa acestora, însă dacă
vor decide să vă facă o surpriză şi vin
neanunţate, atmosfera din casa dvs. va
deveni de-a dreptul explozivă. În continuare, există aspecte care favorizează deplasările lungi peste
hotare.
LEUL. Nu numai că, de la începutul
intervalului, reluaţi relaţiile cu rudele şi
cu amicii, dar faceţi numeroase drumuri
scurte, cele mai multe pentru a rezolva
probleme juridice ori administrative. Persoana iubită nu vă mai scapă din ochi şi vă însoțește din proprie iniţiativă de câte ori poate.
FECIOARA. Situaţia financiară este
din ce în ce mai înfloritoare, aşa că vă
simţiţi îndreptăţit să faceţi tot felul de excese, care mai de care mai dăunătoare.
Cu ajutorul persoanei iubite reuşiţi să stabiliţi noi relaţii de prietenie prin care aplanaţi nişte
conflicte familiale mai vechi.
BALANŢA. Aveţi ocazia să puneţi în
practică idei minunate şi să fiţi aprobat de
toţi cei interesaţi de finalizarea unor activităţi profesionale. Nu scăpaţi de pesimism, în parte din cauza datoriilor faţă de
prieteni, care parcă nu se mai sfârşesc. Tinerele
celibatare se răzgândesc şi provoacă încurcături.
SCORPIONUL. Descoperiţi cu stupoare că aveţi din ce în ce mai mulţi duşmani şi începeţi să bănuiţi că persoana
iubită are acelaşi fel de sentimente faţă
de dvs. ca şi aceştia. La sfârşitul săptămânii vi se confirmă bănuielile şi nu mai ştiţi cum
să reacţionaţi.
SĂGETĂTORUL. Sunteţi atât de
prins de noile probleme profesionale,
încât vi se pare foarte ciudat când veniţi acasă extrem de obosit şi găsiţi casa
plină de prieteni. Celibatarele pleacă de
abia acum în călătoriile visate. În prima parte a
săptămânii au un simţ autocritic extrem, care nu le
creează decât dezavantaje. Toate nativele vor să
se mute în casă nouă doar împreună cu persoana
iubită.
CAPRICORNUL. Plini de energie,
foarte conştiincioşi, dar şi prea sensibili,
aceşti nativi îşi vor reface viața în acest
interval. Chiar dacă sunt permanent nemulţumiţi de rezultatele lor profesionale, sunt extrem de apreciaţi şi, de această dată,
vor fi răsplătiţi regeşte pentru eforturile şi ideile
lor.
VĂRSĂTORUL. Vi se oferă o promovare neaşteptată ori chiar aveţi şansa
să găsiţi un loc de muncă mai bun, care
să vă asigure prosperitate în următorii
patru ani. Persoana iubită este plecată
ori are un program prea încărcat şi nu aveţi cu cine
să vă sfătuiţi. Prietenii nu vor să vă influenţeze şi
preferă să nu vă spună nimic.
PEŞTII. Sunt avantajaţi în mod
deosebit studenţii, care vor primi aprobări de burse externe pentru lucrări originale şi competente. Celibatarele din
această zodie exclud orice intenţie matrimonială, pentru a se putea afirma profesional.
Intuiţia le ajută să se bucure de succes în orice
domeniu.
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La mulți ani,
Maria ILIUŢ!

Interpreta s-a născut la 23 februarie 1955, în orăşelul Crasna, raionul
Storojineţ. În 1978-1984 şi-a făcut
studiile la Institutul de Arte „Gavriil
Muzicescu” din Chișinău cu Tamara
Dergaci şi Valentina Boldurat (catedra
dirijat coral), Tatiana Muzâca (istoria
muzicii) şi Felix Biriukov (teorie-solfegiu, armonie).
Începând cu anul 1983, este solistă
a Ansamblului etnofolcloric „Tălăncuța”, a formațiilor „Ștefan Vodă” și „Busuioc moldovenesc” din Chișinău. A
condus Studioul folcloric de la Palatul
de Creaţie a Copiilor din Chişinău. În
prezent este lector superior la Facultatea de Arte Frumoase a Universității de Stat din Moldova, unde conduce
Ansamblul etnofolcloric „Crenguţa de
iederă”.
A colaborat cu Orchestrele de muzică populară „Mugurel”, „Folclor” şi
„Joc”, cu Mihai Amihalachioaie, Gheorghe Banariuc, Petre Neamțu, Nelu
Laiu și alți muzicieni. A înregistrat
mai multe cântece populare la Radio
Moldova, precum „Bătuta ca la Crasna”, „Bătrâneasca”, „Busuioace nu
te-i coace”, „Cântă, cuce, că ți-i bine”,
„Sus pe munte cade bruma”, „Doamne, doamne, greu e dorul”, „Mamă,
câte fete ai” ș. a.
A fost laureată a Festivalului-concurs internațional al cântăreților români de pretutindeni de la Drobeta
Turnu-Severin, 1989, a Concursului
„Cântați cu noi” de la Chișinău, 1989,
a Festivalului folcloric național „Șezătoarea” de la Fălticeni, 1992 și a Festivalului-concurs al cântecului păstoresc „Miorița” de la Târgoviște, 1996.
A întreprins mai multe turnee în străinătate. A mai fost menționată cu Diploma Ministerului Educației din Republica Moldova și Diploma de Excelență
a Consulatului General al României la
Cernăuți. Este membră a Uniunii Muzicienilor din Moldova și a Societății
Culturale București-Chișinău.
La mulți ani, cu multe
realizări frumoase!
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