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Veste bună pentru locuitorii
regiunii Cernăuți. Podul temporar
care unește satele Lunca (raionul
Herța) și Marșinți (raionul Noua
Suliță) a fost reparat. Despre
acest lucru a informat șeful exec-

utivului regional, Serghii Osaciuk,
într-o adresare video difuzată pe
rețeaua de socializare Facebook.

„Podul, care fusese avariat
săptămâna trecută, este reparat.
Circulația rutieră pe acest pod

temporar este deja posibilă. Vreau
să menționez că nu repararea
acestui pod este obiectivul nostru
ambițios, ci construcția unui pod
nou și trainic, care să servească
pentru următoarele decenii”, a
declarat șeful ARS Cernăuți.

Potrivit lui Oleg Melniciuk,
șeful ARS Noua Suliță, lucrările
de reparații și consolidare la podul
temporar au durat 4 zile, fiind
efectuate de Agenția de Stat a
Autostrăzilor și Compania pentru
construcția rutieră și obiectivelor
energetice –  „Energhetycine
dorojne budivnyțtvo”. Oficialul a
atenționat despre faptul că pe
acest pod circula doar vehiculele
a căror masă nu depășește 5
tone.

Reamintim că pe 14 mai a.c.,
ca urmare a alunecărilor de teren,
s-a prăbușit o secțiune a acestui
pod de pe Prut. 

Pentru oamenii diagnosticați cu parali-
zie cerebrală nu există „nu pot” în
dicționarul vieții lor. Ei aleg să se conjuge
mereu cu voința și perseverența.
Anișoara Migalcean, o tânără în vârstă de
23 de ani din localitatea Boian, face parte
din această categorie de oameni. Tânăra
suferă din copilărie de această boală și în toți acești
ani a fost supusă la șapte intervenții chirurgicale.
După aceasta au urmat perioade lungi de reabilitare.
Cinci ani din viață tânăra era nevoită să poarte ghips.

Cu pași înceți, dar plini de dorință și voință, tânăra
sprijinită mereu de părinți, a reușit să se recupereze și
să învingă stereotipurile societății. Este o fată respon-
sabilă, o fire sociabilă și deschisă mereu spre comu-
nicare. Îi place muzica folclorică și este pasionată de
pedagogie.

În prezent Anișoara activează în calitate de asis-
tent didactic la centrul inclusiv din cadrul Școlii Medii
din Boian, care este frecventat de elevi cu necesități
educaționale speciale.

„Fiind marcată de această boală, de la început
eram indecisă cu alegerea unei profesii potrivite. Dar,
odată cu trecerea timpului, am hotărât că îmi voi con-
sacra întreaga viaţă şi energie, sprijinindu-i pe copiii și
adulții diagnosticați cu paralizie cerebrală, persoane
care sunt nevoite să depună eforturi uriaşe pentru a
trăi printre cei sănătoși”, spune tânăra.

Anișoara migalcean, o tânără cu paralizie
cerebrală care ne dă o lecţie de viaţă

A douăsprezecea zi de caran-
tină. Am ieșit de la duș și m-am
spălat pe mâini.

* * *
A 19-a zi de izolare: „Eu și

nevastă-mea am devenit așa buni
prieteni că era cât pe ce să-i
povestesc de amantă…”. 

* * *
Vrei să ieși din casă și nu ai

motivare? Închiriezi câine.
* * *

I-ați invidiat pe arabi.
Imaginați-vă ce e în sufletul lor,
izolați în casă cu 7 neveste, voi
abia stați cu una.

* * *
Hallo, ăștia de peste 65 de ani

nu au voie să iasă afară, amu-i
momentul să facem alegeri.

* * *
Acum nici certurile conjugale

nu mai au farmec. Nu mai poate
omul să plece de-acasă trântind
ușa.

* * *
Și cum e acasă? Ați rupt patul sau
frigiderul?

* * *
Guvernul lucrează la cel de-al

treilea model de declarație pe pro-
prie răspundere. De mâine aveți
nevoie de dosar cu șină.

* * *
Ce au în comun căsătoria și

fotbalul? Dacă nu joci bine, devii
rezervă, iar altul titular.

* * *
Legenda spune că, dacă nu

poți să-ți faci femeia fericită, nu-l
încurca pe altul.

* * *
– Cum îți petreci ziua?
– Păi, dimineața nu fac nimic,

iar după-amiază mă odihnesc.
* * *

Dacă muncești de acasă, ai
voie să-ți aduci și secretara? Că
mă tot contrazic cu nevasta.

* * *
Hagi: Important nu e să stai în

casă, important e să nu ieși afară.
* * *

Carantină = fiecare la nevasta
lui.

* * *
Degeaba ai avere multă, dacă

n-ai nevastă mută (proverb spus
în gând).

* * *
Nasol cu munca acasă. Acum

vede și familia cât de mult trândă-
veai la lucru.

* * *
Cică se pregătesc ajutoare de

stat în bancnote din Botswana.
* * *

Dacă închid ăștia alimentare-
le, va trebui să mergem la vânat.
Și habar n-am unde trăiesc chip-
surile.

* * *
Un opozant de-al lui Putin a

fost omorât de Coronavirus cu 30
de lovituri de cuțit.

* * *
Rusia nu a închis granițele

pentru că Putin nu a hotărât încă
unde sunt acestea.

* * *
În a șaptea zi de izolare la

domiciliu, papagalul mi-a zis:
– Amu, vezi, mă, cum e în coli-

vie?
* * *

Izolarea asta mi-a schimbat
radical viața. Acum abia aștept să
duc gunoiul.

* * *
Ați numărat toate boabele de

orez? Bine, vorbim peste două
săptămâni, când le puneți și
nume.

* * *
Rămân în mașină. Eu 14 zile

în casă cu soacră-mea nu stau!
* * *

N-am crezut în viața mea că
mâinile mele vor consuma mai
mult alcool decât gura.

* * *
În izolarea asta, am nevoie de

afecțiunea unui milion de euro.
* * *

Cum îi spui iubitei că s-a
îngrășat?

– Ești mai mult decât mi-am
dorit.

* * *
Poa’să fie și ceva mai rău

decât carantina, spre exemplu, să
ne taie internetu’.

* * *
De Paști nu se mai laudă

nimeni că i-au venit neamurile din
Italia.

* * *
Eu vreau să fiu izolat, undeva

prin iulie, la un hotel de 4 stele, cu
vedere la mare și all-inclusiv.
Garantez că stau acolo cuminte
14 zile!

* * *
În anii ’80 se zvonea că în

2020 vom călători pe alte planete.
Pe naiba! Abia acum învățăm

să ne spălăm pe mâini!
* * *

Degeaba v-ați mărit buzele,
anu’ ăsta se poartă masca…

* * *
Caut persoană drăguță să

intrăm în carantină.
* * *

– Eu am plecat de la muncă
ca să-mi îndeplinesc visul.

– Și care era visul tău?
– Să plec de la muncă.

* * *
Stop violenței domestice!

Ascultați de soție și nu pățiți nimic.

 paragraful vesel

Ceai din floare de salcâm.
Parfumate şi aromate, flo-

rile de salcâm pot fi folosite pe
post de „medicament”. Când
„înnebunesc salcâmii” este cel
mai bun moment pentru a cule-
ge aceste flori şi pentru a le
folosi cu succes în tratamentele
naturiste ale afecţiunilor diges-
tive şi respiratorii, dar şi pentru
durerile de cap. Florile se folo-
sesc sub formă de pulbere, ceai
de salcâm, tinctură sau vin de
salcâm. Conţin flavonoide, glu-
cozide, tanin şi uleiuri esenţia-
le, substanţe care au efect
benefic asupra organismului.

Preparatele obţinute din flori de sal-
câm au acţiune sedativă şi antispastică.
De aceea, se folosesc în dureri abdomi-
nale, în gastrite hiperacide, în boala de
reflux şi în ulcerul duodenal. De aseme-
nea, florile de salcâm au acţiune sedati-
vă la nivelul sistemului nervos central,
reduc nivelul stresului, efect deosebit de
benefic în cazul gastritelor şi ulcerelor
declanşate de stres. Ca pansament gas-
tric, se utilizează florile de salcâm, sub
formă de pulbere sau de flori mărunţite,
care se administrează pe stomacul gol,
câte o linguriţă rasă de trei-patru ori pe
zi. Se pot folosi amestecuri de plante
pentru accentuarea efectului antispastic
şi alcalinizant: salcâm, zmeur, lemn-
dulce, dud şi muşeţel.

De asemenea, se ştie despre efectul
benefic al florilor de salcâm asupra per-
soanelor „cu nervii la pământ”, asupra
celor meteosensibile, în cazurile de
depresie şi a stărilor numite „astenie de
primăvară”, o stare greu de definit, spe-
cifică nu numai femeilor tinere, ci şi celor
trecute de prima tinereţe.

O cană cu ceai din flori de salcâm
băută înainte de a merge la culcare cu o
oră-două vă asigură un somn liniştit.
Florile de salcâm acţionează asupra sis-
temului nervos, având capacitatea de a
calma.

Tot aceste flori parfumate reduc exci-
tabilitatea nervoasă, de aceea se reco-
mandă împotriva durerilor puternice de
cap. Infuzia combinată, câte un litru pe
zi, îndulcită cu miere, este un remediu
excelent în cefalee şi stări de greaţă
care se agravează la stimulii sonori şi
auditivi.

O cană cu macerat din flori de sal-
câm, consumată zilnic, vă ajută să cal-
maţi o parte dintre simptomele proprii

afecţiunilor digestive. Se prepară un
macerat: 200 ml de apă în care se adau-
gă o lingură şi jumătate cu flori de sal-
câm.

Se lasă la macerat de seara până
dimineaţa, când se bea pe stomacul gol.
Acest preparat este recomandat persoa-
nelor suferinde de ulcer, gastrită, reflux
gastro-esofagian, crampe abdominale şi
indigestii după mesele copioase cu ali-
mente grase.

 Florile de salcâm
au efect sedativ

Florile de salcâm calmează tusea şi
au efect ușor sedativ, liniştind stările de
nervozitate şi iritabilitate. În bolile de sto-
mac, gastrită şi ulcer gastric ori duode-
nal, florile de salcâm acţionează ca un
adevărat pansament. Se face o cură de
măcar o lună, în care zilnic se ia câte o
linguriţă de pulbere de flori înainte de fie-
care masă.

Pulberea se obţine măcinând florile
bine uscate în râşniţa de cafea. Se păs-
trează la rece, în borcane bine închise,
dar nu mai mult de două săptămâni,
perioadă după care îşi pierde din pro-
prietăţi.

 Infuzia din flori 
de salcâm

Infuzia din flori de salcâm se prepară
turnând 200 ml de apă fiartă peste o lin-
guriţă de plantă uscată. Se acoperă
vasul pentru zece minute, apoi se stre-
coară, iar lichidul obţinut se bea în trei
reprize, după mesele principale.

Infuzia combinată se recomandă,
mai ales, în caz de dureri de cap foarte

puternice, deoarece florile de salcâm au
darul de a reduce excitabilitatea nervoa-
să. Se prepară din trei-patru linguri de
flori mărunţite, puse la macerat într-o
jumătate de litru de apă, pentru 10 ore,
de seara până dimineaţa.

Se filtrează, iar lichidul rezultat se
lasă deoparte. Planta rămasă după fil-
trare se fierbe cinci minute într-o jumăta-
te de litru de apă. După răcire, se filtrea-
ză şi se amestecă cu lichidul rămas de la
macerat, în felul acesta obţinându-se
cam un litru de ceai.

Infuzia caldă de flori de salcâm,
îndulcită cu miere, câte un litru pe zi, cal-
mează accesele de tuse, durerile de
piept şi febră, având proprietăţi emolien-
te, antiiritative şi expectorante.

Poate cea mai importantă calitate a
tratamentului cu salcâm este aceea că,
influențând sistemul nervos, acţionează
în cele din urmă asupra multor probleme
ale organismului, inclusiv boli de sto-
mac, ficat, bilă, plămâni, prostată.

Uneori, terapiile naturiste dau atâta
satisfacţie, încât bolnavii sunt tentaţi sa
creadă că este la latitudinea fiecăruia să
aleagă între automedicaţie si consulta-
rea medicului.

Ar fi o abordare greşită. Consultarea
unui medic ca de exemplu medicul de
familie, nu trebuie evitată niciodată. Este
mult mai sănătos să adoptăm orice tra-
tament, fie şi naturist, cu confirmarea
medicului, decât să procedăm pe dibui-
te: chiar şi nevinovatele arome ale flori-
lor au uneori contraindicaţii – unele pot
avea chiar efecte grave, dacă le igno-
răm.

Sursa: www. frunza-verde.ro

Paralizia cerebrală infantilă
reprezintă un grup de

tulburări neurologice care
afectează, printre altele, capac-
itatea de mişcare a copilului,
funcţiile motorii şi tonusul
muscular. Este o afecţiune
destul de frecventă care, din
cauza manifestărilor, nu poate
trece neobservată.

Să u(o)morâm virusul cu un zâmbet

Bancuri de  5 stele * **** 

Veaceslav a deprins dragostea
pentru pământ de la bunici şi stră-
bunici. A ales, totuşi, să se pregă-
tească pentru a fi profesor şi a
lucrat la școala din Marșinți. După
o vreme, însă, a realizat că agricul-
tura îi e mai dragă, aşa că a pus pe
picioare o mică afacere de comer-
cializare a pomilor. A continuat cu o
livadă de prune, mere şi pere, apoi
cu vița-de-vie. I se luminează ochii

atunci când vorbeşte despre
munca lui. Îi place să aibă grijă de
pomi, dar marea lui pasiune este
viţa-de-vie.

„Cea mai bună investiţie este în
satul natal, în munca care îți aduce
nu numai bani, dar și satisfacţie.
Cel mai frumos în natură e primă-
vara când totul înfloreşte, te plimbi
prin livadă când pomii sunt înfloriți,
mai mare dragoste nu-i. Dacă în

livadă foarte mult folosim tractorul,
la vie trebuie de lucrat foarte mult
cu mâinile. Cum a spus bunicul
meu, ca să ai o roadă bună de vie
trebuie de șapte ori să te închini şi
atunci o să ai roada cea pe care ai
meritat-o”, spune Veaceslav.

În opt ani de agricultură a inves-
tit peste 40 mii de euro, bani pe
care nu i-a recuperat nici până
acum. Iar acest an este unul
deosebit de greu, din cauza pande-
miei dar şi a condiţiilor meteo nefa-
vorabile. 

„Avem pierderi foarte mari, se
poate de spus că 80% din vie a fost
înghețată, în consecință anul aces-
ta vom avea o recoltă foarte slabă.
La prune a înghețat floarea, dar cel
mai strașnic pentru anul acesta a
fost seceta”, mărturisește agriculto-
rul. 

Anul trecut a fost nevoit să
plece o perioadă în Germania,
unde a lucrat ca şofer, ca să-şi mai
poată cumpăra câteva utilaje. Iar
visele lui nu se opresc aici.
Agricultorul îşi doreşte să foloseas-
că îngrăşămintele bio la toate cultu-
rile lui. 

„E un pas serios, e un pas greu,
dar sperăm să trecem la bio fungi-
cide și insecticide, deoarece lumea
vrea să mănânce, să cumpere
ceva mai mult natural”, subliniază
Veaceslav.

interviu realizat de 
Vitalie ZâgReA

veaceslav eftemi – profesorul, 
îndrăgostit de pământ

A fost reparat podul temporar care
unește raioanele Noua Suliță și Herța 

circulAție restAbilită
S-a pregătit pentru a fi dascăl, dar dragostea pentru

pământ a fost mai puternică. Veaceslav Eftemi din satul
Marșinți nu-şi imaginează o zi în care să nu lucreze în livadă
sau să nu aibă grijă de viţa-de-vie. Şi chiar dacă pandemia,
seceta şi îngheţurile i-au afectat serios afacerea, agricultorul
priveşte cu încredere spre viitor.

► Vești de peste prut

o persoană 
din tărăsăuți 

a pierdut lupta
cu 

coronavirusul.
câți infectați

sunt în raionul
noua suliță
în secția de reanimare a Spitalului raional central din Noua Suliță, în

urma complicaţiilor provocate de noul coronavirus, a decedat o femeie
născută în 1977. Valeriu Calaraș, medicul șef al unității medicale, a
declarat că defuncta este originară din localitatea Tărăsăuți și anterior
fusese diagnosticată cu pneumonie bilaterală. Medicul a subliniat că la
acest moment în spital sunt tratați 11 pacienți bolnavi sau suspecți de
COViD-19, dintre care doi urmează să fie externați.

Potrivit celor mai recente date oferite de Vadim Hmeli, șeful ad-interim al
Filialei interraionale Noua Suliță a Centrului regional de laborator, în raionul Noua
Suliță au fost confirmate pozitiv la testul pentru noul coronavirus 147 de per-
soane. La data de 25 mai a.c, au fost declarate vindecate 72 de persoane, 10
cazuri fiind letale.

În ceea ce priveşte numărul infectărilor cu coronavirus, 24 de pacienți sunt din
Boian, 17 – Noua Suliță, 15 – Tărăsăuți, 12 – Rarancea, 11 – Stălinești, câte 8 –
Podvirna și Toporăuți, 7 – Mălinești, câte 4 – Mămăliga și Răchitna, câte 3 –
Cernauca, Costiceni, Sloboda, Marșinți, Dranița, câte 2 – Vancicăuți, Stroiești,
Zelenyi Gai, Priprutia, Rângaci, Dinăuți și câte 1 – Coteleu și Doljoc.

TRAgeDie lA DOljOC. 
UN BăRBAT A MURiT îNeCAT

îNTR-O fOSă SepTiCă
Caz șocant la Doljoc. Un bărbat în vârstă de 52 de ani a

avut parte de o moarte groaznică. El și-a găsit sfârșitul înecat
în fosa septică, transmite Departamentul de comunicare al
Poliției Naționale în regiunea Cernăuți.

Potrivit informațiilor, bărbatul ar fi încercat să remedieze o
problemă apărută la fosa din propria curte, s-a dezechilibrat
și a căzut în bazinul adânc de câțiva metri, unde s-a înecat.

Echipajul medical sosit la fața locului nu a mai putut face
nimic, iar bărbatul a fost declarat decedat. Pe corpul victimei
nu au fost depistate semne de moarte violentă. Poliția a
deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a
produs tragedia.

Redactorul rubricii: Sergiu BARBUȚA

 Natura şi sănătatea

Florile de sAlcâm – un AdevărAt
și binecuvântAt „medicAment”

* La vârsta de 7 ani, poetul George Coşbuc ştia deja să
citească şi să scrie. El avea mereu câte o carte cu el, iar în clasa
a IV-a avea scrise 160 de poezii.

* Diametrul Soarelui e de 109 ori mai mare decât al
Pământului, suprafaţa  – de 12 mii de ori mai mare decât a plan-
etei noastre.

* Cotopaxi, este unul dintre cei mai activi vulcani din lume şi se
află în Ecuador. Are o înălţime de circa 5897 metri. 

* Pe Amazon cresc cei mai mari nuferi din lume. Uneori
diametrul lor poate atinge chiar 6 metri.

* Urşii au 42 de dinţi. Oamenii au doar 32.
* Muntele Everest se înalţă în fiecare an. Înălţimea lui creşte

cu 4 milimetri.
* Ciocolata are un efect antibacterian. Ea protejează chiar şi

dinţii împotriva cariilor.
* Eschimoşii folosesc  adesea frigiderul. Ei pun produsele în el

ca să nu îngheţe.
* Napoleon îi favoriza  pe matematicieni şi fizicieni. El îi

excludea din cercurile sale pe umanişti, considerând că aceştia
creează  tot felul de probleme.

*La naştere, crevetele este mascul, apoi, pe măsură ce creşte,
devine femelă.

* O persoană face în medie 2.500.000 de paşi pe an.
* În fiecare minut, Pământul este lovit de 6.000 de fulgere.
* Singurul cuvânt scris incorect în toate dicţionarele limbii

române este cuvântul „incorect”.
* Pasărea cu cele mai uşoare ouă este porumbelul.
* Golfstrimul, după calculele savanţilor, îi dă Norvegiei atâta

căldură, cât s-ar putea obţine la arderea unei mări întregi de
petrol.

 Meridianele cunoaşterii

Aţi ştiut că...?

„Cimitirul Diavolului” din Rusia
În apropiere de satul Kova din regiunea Krasnoiarsk din

Rusia, în mijlocul unei păduri există o pajişte misterioasă, de
formă ovală, unde au loc mai multe fenomene  greu de explicat.
Locuitorii din apropiere au sculptat pe trunchiul unui copac un
chip al satanei, ca să-i avertizeze pe drumeţi să păstreze
distanţa, iar locul a fost numit „Cimitirul Diavolului”.  Păsările sau
animalele  care intră în această poiană mor, dar, în mod ciudat,
cadavrele  lor nu se descompun. Vegetaţia nu prea creşte în
zonă, iar animalele  evită să se apropie. Din păcate, mulţi
exploratori care au vrut să ajungă aici au dispărut în imensa taiga
rusească. În total, 75 de persoane, între anii 1980 şi 1990, inclu-
siv trei grupuri organizate, nu s-au mai întors niciodată.  Alte
două expediţii au fost organizate după anul 2000 de grupul de
cercetare „Phenomenon”. Ei s-au întors, dar după ce echipamen-
tul li s-a stricat, în apropierea pajiştii. Cercetând aceste
fenomene, oamenii de ştiinţă afirmă  că anomaliile   din „Cimitirul
Diavolului” au legătură cu prăbuşirea din cer a meteoritului colos-
al de la Tungusk din Siberia, în dimineaţa zilei de 30 iunie 1908.
Lumina lui în timpul căderii a fost atât de puternică, încât a între-
cut-o pe cea solară. La o zi după catastrofă, martorii spun că era
atâta lumină pe timpul nopţii, încât puteai să citeşti liniştit ziarul.
Timp de mai multe ore s-au produs furtuni magnetice
asemănătoare celor înregistrate în timpul testelor nucleare în
atmosferă.

La căderea meteoritului s-a produs o explozie de o putere
colosală: pământul s-a cutremurat astfel, încât răsunetul lui  a
ajuns până-n Europa Centrală. Valul de explozie a parcurs de
două ori globul pământesc. Explozia a doborât copacii pe o rază
de 30-40 de kilometri şi absolut tot ce creştea la o distanţă mai
mică de 10 kilometri de locul exploziei a fost ars. Toţi copacii
stăteau culcaţi cu rădăcinile spre centrul exploziei, adică spre
locul unde a căzut meteoritul. E interesant, că după căderea
meteoritului Tungusk, noaptea a fost neobişnuit de luminoasă pe
tot Pământul, ca şi cum un nor luminos ar fi înfăşurat globul
pământesc. Declarându-l parc protejat, locul tragediei rămâne în
continuare o enigmă a secolului care se cere a fi descifrată. 
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