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Cuvânt de recunoştinţă către cititori

Cele 810 numere ale săptă-
mânalului „Libertatea Cuvântului”, 
apărute  cu regularitate din anul 
2002, rămân în istorie. Este o isto-
rie trăită cu sinceritate, cu durere 
şi bucurie, alături de comunitatea 
românească din regiunea noastră. 
Dar, a fost şi o perioadă compli-
cată de afirmare a ziarului nostru. 
În momentul de răscruce, când 
ziarul era pe cale de dispariţie, el 
a început să fie susţinut de omul 
de afaceri, cunoscut prin acţiunile 
sale de binefacere,  domnul Mi-
hai Grosu, care şi-a asumat toate 
cheltuielile, legate de editarea şi 
menţinerea săptămânalului „Li-
bertatea Cuvântului”. Fără nici un 
ajutor din altă parte, fără ca cititorii 

să cunoască sumele enorme alo-
cate pentru ca ziarul  să ajungă la 
destinaţie, am  rezistat câţiva ani 
la rând. Patronul şi redactorul-şef 
al săptămânalului, Mihai Grosu, 
dimpotrivă  a redus preţul, ca mai 
multe persoane să aibă bucuria 
de a citi un ziar în limba maternă. 
Însă, serviciile poligrafice şi cele 
poştale s-au scumpit considerabil, 
şi numai din această cauză, săp-
tămânalul „Libertatea Cuvântului” 
n-o să apară deocamdată în va-
riantă tipărită.   Înţelegem deza-
măgirea cititorilor, obişnuiţi să ţină 
în mâini şi să răsfoiască un ziar 
interesant, cu o ţinută poligrafică 
excepţională. În ultimele luni am 
primit mii de solicitări telefonice de 

la cititori, întrebându-ne alarmant: 
„De ce nu ne putem abona la zi-
arul „Libertatea Cuvântului”. Şi pe 
noi, colaboratorii ziarului, ne doare 
inima să ne dezicem temporar de 
varianta tipărită. Suntem nevoiţi 
să procedăm astfel din motive pur 
financiare. „Libertatea Cuvântului” 
nu este unicul ziar, care procedea-
ză astfel. Au renunţat la varianta 
tipărită şi alte publicaţii notorii. 

Suntem în perioada frumoa-
selor Sărbători de iarnă şi la înce-
put de An Nou. În mod tradiţional, 

venim cu o veste bună. Publicaţia 
„Libertatea Cuvântului” poate fi 
citită zilnic în varianta on-line la 
adresa www.lyberti.com. Continu-
ăm să rămânem o instituţie media 
credibilă, pusă în slujba adevăru-
lui şi a limbii române. La ora actu-
ală avem peste 6 mii de abonaţi fi-
deli în mediul on-line. Site-ul www.
lyberti.com este accesat zilnic de 
aproximativ 30 mii de vizitatori.  

Îi suntem recunoscători şi-i 
aducem sincere mulţumiri dom-
nului Mihai Grosu, om cu suflet 

generos, pentru gestul nobil şi 
dezinteresat de a susţine limba, 
cultura şi identitatea noastră ro-
mânească. 

Pe o notă la fel de optimistă 
le urăm stimaţilor noştri cititori un 
An Nou fericit, paşnic, realizări fru-
moase şi belşug în case. 

La mulţi ani! 
Colectivul redacţiei săp-
tămânalului „Libertatea 

Cuvântului”             

Dragi prieteni! Aveţi în faţă ultimul număr, în 
variantă tipărită, al săptămânalului „Liber-

tatea Cuvântului”  în anul 2019. A fost un an 
cu un număr record de cititori, bogat în eve-
nimente, care şi-au găsit oglindire în paginile 
celui mai îndrăgit ziar românesc din regiune. 
Le suntem recunoscători tuturor cititorilor care 
ne-au susţinut, prin abonament şi nu numai, 
prin cuvânt bun şi sfat înţelept, prin nenumă-
rate mesaje de încurajare. Bucurându-ne de  
această mare încredere, am încercat să fim 
pe măsura aşteptărilor Dumneavoastră, să nu 
decepţionăm cele  circa  6 mii de familii de ro-
mâni din regiune, precum şi miile de cititori din 
întreaga lume, care urmăresc varianta on-line a 
ziarului. 
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UE critică dur deschiderea traficului feroviar 
pe podul între Rusia şi Peninsula Crimeea

Uniunea Europeană a criticat dur 
deschiderea traficului feroviar pe podul 
între Rusia și Peninsula Crimeea, cea 
mai lungă construcție de acest fel din 
Europa. Podul, pe care presa rusă îl nu-
meşte „construcţia secolului" măsoară 19 
kilometri lungime şi a costat 3,7 miliarde 
de dolari pentru a-l realiza. Construcţia 
podului a fost una foarte controversată, 
întrucât Peninsula Crimeea a fost ocupa-
tă de Rusia în 2014, iar Ucraina este de 
părere că acest pod reprezintă o încălca-
re a legilor internaţionale. Prima persoa-
nă care l-a traversat a fost chiar preşe-
dintele Rusiei, Vladimir Putin, la bordul 
unui tren de pasageri. „Rusia a terminat 
construcția secțiunii feroviare a podului 
Kerci și a deschis traficul feroviar spre 
Peninsula Crimeea fără acordul Ucrainei. 
Acest lucru reprezintă o nouă încălcare 
de către Rusia a suveranității și integrită-
ții teritoriale a Ucrainei", se arată într-un 
comunicat al Comisiei Europene.

Un proiect de lege privind limbile minorităţilor 
naţionale din Ucraina, în curs de elaborare 

În primul trimestru al anului 2020 va fi 
pregătit un nou proiect de lege privind lim-
bile minorităților naționale din Ucraina, a 
declarat viceministrul  Culturii, Tineretului 
și Sportului, Anatol Maksymciuk, în cadrul 
unei reuniuni a Comitetului pentru politica 
umanitară și informațională a Radei Su-
preme. Maksymciuk  a informat Comitetul 
despre principalele observații ale Comisiei 
de la Veneția  referitoare la Legea Ucrai-
nei „Cu privire la asigurarea funcționării 
limbii ucrainene ca limbă de stat”. Potrivit 
acestuia, Comisia de la Veneția conside-
ră  că legea este ambiguă și nu  justifică 
pe deplin  poziția  referitoare la alte limbi. 
„Spre  exemplu, de ce limbile popoarelor 
indigene sunt mai avantajate în raport cu 
alte limbi, deși  toate reprezintă limbile mi-
norităților naționale. De asemenea, de ce 
limbile Uniunii Europene beneficiază de  
avantaje față de limbile altor țări”, a  men-
ționat ministrul adjunct. Potrivit oficialului 
ucrainean, în concluziile Comisiei de la Ve-
neția se menționează că statul ar trebui să 
protejeze limbile, dar trebuie asigurat  un 

echilibru în acest sens. „Sunt puse mari 
speranțe pe faptul  că acest echilibru va fi 
asigurat prin proiectul de lege privind limbi-
le minorităților naționale, care este  în curs 
de elaborare", a adăugat Maksymciuk. 
Împuternicitul  pentru protecția limbii ucrai-
nene Tetiana Monahova, a menționat că 
sunt necesare două legi pentru  a asigura 
echilibrul: o lege care protejează drepturile 
lingvistice ale cetățenilor vorbitori de limba 
ucraineană și alta care să asigure drepturi-
le lingvistice ale reprezentanților minorități-
lor naționale. „Doar două legi vor putea asi-
gura un echilibru în  protecția și dezvoltarea 
armonioasă a tuturor limbilor din Ucraina, 
cu condiția ca limba de stat să fie ucrai-
neana”, a spus Monahova. La rândul său, 
viceministrul Culturii, Anatol Maksymciuk, a 
menționat că legea privind limbile minorită-
ților naționale este în curs de elaborare și va 
fi gata în primul trimestru al anului 2020. În 
același timp, această lege  necesită o dis-
cuție publică. Reamintim că Comisia de la 
Veneția a criticat legea cu privire la funcțio-
narea limbii ucrainene ca limbă de stat. 

Erdogan ameninţă că va deschide porţile către 
Europa pentru noul val de migranţi din Siria

Turcia nu mai poate primi un nou val 
de migranţi din Siria, a afirmat duminică 
preşedintele turc Tayyip Erdogan, aver-
tizând că ţările europene vor suporta im-
pactul unui astfel de flux, dacă violenţele 
din nord-vestul Siriei nu vor fi oprite, trans-
mite Reuters. Turcia găzduieşte în prezent 
aproximativ 3,7 milioane de refugiaţi siri-
eni, cea mai mare populaţie de refugiaţi din 
lume, şi se teme de un nou val de refugiaţi 
din regiunea Idlib, unde circa 3 milioane de 
sirieni trăiesc în ultimul teritoriu important 
controlat de rebeli. Forţele siriene şi ruse 
au intensificat bombardarea unor ţinte din 
Idlib, regiune pe care preşedintele sirian 
Bashar al-Assad s-a angajat că o va re-
cuceri, ceea ce a declanşat un nou val de 
refugiaţi către Turcia.

Erdogan a afirmat că peste 80.000 de 
oameni se deplasează dinspre Idlib către 
Turcia. „Dacă violenţele împotriva oameni-
lor din Idlib nu se opresc, acest număr va 
creşte chiar mai mult. În acest caz, Turcia 
nu va mai suporta singură această povară 
a migranţilor”, a spus preşedintele.

„Impactul negativ al presiunii la care 
vom fi supuşi va fi suportat de toate naţiu-
nile europene, în special de Grecia”, a ară-
tat preşedintele, adăugând că repetarea 
crizei migranţilor din 2015 va fi inevitabilă. 
Erdogan a ameninţat anterior că „va des-
chide porţile” către Europa, dacă Turcia nu 

va primi un sprijin mai mare pentru găzdui-
rea refugiaţilor. Turcia vrea să obţină sprijin 
internaţional pentru planurile de a aşeza 1 
milion de sirieni în nord-estul Siriei.

Ankara nu a reuşit să atragă sprijin 
pentru această propunere şi i-a criticat în 
repetate rânduri pe aliaţii săi, pentru lipsa 
de susţinere. Ofensiva a fost condamnată 
de aliaţii Turciei, inclusiv de Statele Unite şi 
ţările europene. „Cerem statelor europene 
să-şi folosească energia pentru a opri ma-
sacrul din Idlib, în loc să încerce că izoleze 
Turcia pentru paşii legitimi făcuţi în Siria”, 
a spus Erdogan.

După un forum global referitor la refu-
giaţi, care a avut loc săptămâna trecută la 
Geneva, agenţia pentru refugiaţi a ONU a 
promis peste 3 miliarde de dolari pentru 
susţinerea refugiaţilor şi 50.000 de locuri 
pentru transferarea acestora. Dar Erdo-
gan, care a participat la forum, a spus că 
este insuficient. Agenţiile ONU afirmă că 
sute de oameni au fost ucişi în acest an 
în Idlib, după atacurile din zonele reziden-
ţiale. Rusia şi Siria neagă acuzaţiile că 
bombardamentele au loc în zone civile şi 
susţin că luptă cu militanţi islamişti inspiraţi 
de al Qaeda. Duminică, agenţia de presă 
turcă Anadolu a relatat că circa 205.000 de 
persoane şi-au părăsit locuinţele din Idlib 
începând cu luna noiembrie, din cauza ata-
curilor. Pagină realizată de Mihai URSU
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Televiziunea din Wrocław a filmat un subiect despre 
datinile de Crăciun ale polonezilor din cătunul Arşiţa

La 25 decembrie, în cătunul Arșița din satul 
Pătrăuţii de Jos, raionul Storojineț, populat de 
polonezi, vor răsuna colinde. Gospodarii vor 
prăznui Nașterea Domnului. Cu câteva zile 
înainte de această sărbătoare luminoasă, co-
munitatea de aici a fost vizitată de echipa de 
filmare de la TV Polonia „Vshod” din orașul 
polonez Wrocław, împreună cu Consulul Ge-
neral al Republicii Polonia la Vinnyța, Damian 
Ciarcinski.

– Acest post de televiziune din Polonia 
are o emisiune specială despre datinile, 
tradițiile și obiceiurile polonezilor din întrea-

ga lume, ne spune doamna Maria Malițca, 
șefa Bibliotecii din sat și animatoarea vieții 
culturale a polonezilor din Arșița. Ne-au vi-
zitat și înainte, cu doi ani în urmă. Am orga-
nizat această acțiune cu susținerea preotu-
lui Adam Bojek și au fost filmate obiceiurile 
noastre din ajunul Crăciunului și în ziua de 
Crăciun, cu participarea nemijlocită a colec-
tivului folcloric „Veanecek”.  În dimineața zilei 
de ajun băieții umblă cu bradul din casă în 
casă, anunțând vestea minunată a Nașterii 
Domnului. Iar seara, când pe cer apare prima 
stea, gospodina casei așterne fața de masă 

albă și pune pentru a fi servite 12 bucate de 
post, după numărul apostolilor Mântuitorului. 
Iar sub masă neapărat trebuie să fie așter-
nut fân, căci Fiul lui Dumnezeu s-a născut în 
iesle. Stăpânul casei rostește rugăciunea și 
membrii familiei, așezați la masă, servesc un 
fel de nafură, numită la noi „oplata”. În dimi-
neața zilei de Crăciun copiii umblă cu stropi-
tul pe la case, folosindu-se de măturice din 
cetină, și cu colindul. Special pentru acest 
obicei există un colind străvechi. După ser-
viciul divin de la biserică și după amiază în-
cepe colindatul. Mai întâi colindă copiii, apoi 
tineretul. Gospodarii din sat, adunându-se în 
grupuri,  numite „Bratki”, colindă și ei. Banii 

adunați de ei sunt dați în fondul bisericii. La 
această acțiune au fost alături de noi și frații 
români din Pătrăuții de Jos.

– Comunitatea poloneză de la Arșița 
ne-a oferit și nouă posibilitatea să partici-
păm la aceste filmări. Împreună cu colinde-
le poloneze au răsunat și cele românești, 
în interpretarea Ansamblului „Mugurel” de 
la Casa de cultură din Pătrăuții de Jos, 
completează cele spuse de doamna Maria 
Malițca, doamna  Natalia Balan, conducă-
toarea acestui colectiv artistic.

Colindele poloneze și cele românești s-au 
împletit într-o cunună de slavă, închinată Naș-
terii Domnului.

Festivalul „Florile Dalbe” deschide uşa Crăciunului 
pentru a 25-a oară

Unul dintre primele festivaluri inițiate de 
Societatea de Cultură Românească „Mihai 
Eminescu” a fost „Florile Dalbe”. Miraculoa-
sele flori din frumoasele colinde ale poporu-
lui nostru îi îndreaptă spre izvoarele spiritu-
ale pe copii și pe maturi, cărora le sunt dragi 
datina și tradiția. Ne-am obișnuit că Festi-
valul „Florile Dalbe” deschide ușa Crăciunu-
lui, căci are loc de fiecare dată în preajma 
sărbătorii luminoase a Nașterii Domnului. În 
anul curent el a ajuns la cea de a 25-a ediție 
a sa.

Potrivit obiceiului din ultimii ani, Festiva-
lul „Florile Dalbe” s-a desfășurat în Palatul 
Academic din Cernăuți, în data de 22 de-
cembrie. Spre deosebire de edițiile prece-
dente, nu au fost prezente colective din Ro-
mânia și Moldova. Însă, Consulatul General 
al României la Cernăuți a asigurat cadouri 
pentru fiecare participant. Iar după cum a 
menționat ministrul consilier, Edmond Nea-

goe, colindele ne întorc în copilărie, ele 
fiind și o adevărată rugăciune a poporului 
român. Președintele Societății „Mihai Emi-
nescu”, domnul Vasile Bâcu, a accentuat că 
organizează Festivalul „Florile Dalbe” pen-
tru a unsprezecea oară și de fiecare dată se 
găsesc doritori pentru un spectacol folcloric 
de câteva ore, precum și sponsori fideli.

La actuala ediție au prevalat colindele, 
precum și cântări de Crăciun în interpreta-
rea atât a elevilor de la școlile din toate cele 
patru raioane din regiune cu populație pre-
ponderent românească, cât și a distinselor 
colective: Corul „Dragoș Vodă”, Grupul vo-
cal „Fetele din Bucovina”, Ansamblul etno-
folcloric „Țărăncuța” din Marșinți. Unii dintre 
participanții la primele ediții ale Festivalului 
„Florile Dalbe” au venit acum la el cu copiii 
lor, demonstrând dăinuirea în timp a datinii 
populare. 

Foto N. Hauca

În ajunul Crăciunului s-a „înnoit” una dintre cele mai vechi 
şcoli din regiune  – cea din Cerlena

În preajma luminoaselor Sărbători de 
iarnă, la 21 decembrie, la una dintre cele 
mai vechi școli din regiune –  Școala medie 
din Cerlena, raionul Noua Suliță, a avut loc 
o festivitate deosebită. A fost dat în exploa-
tare un nou corp, în care au fost amenajate 
sala de calculatoare, mediateca și camere-
le de igienă pentru elevi. La eveniment au 

sosit oaspeți din raion, în frun-
te cu șeful ad-interim al ARS 
Noua Suliță, Carina Pop. Aceș-
tia au pășit pragul noului corp 
în sunetele  fanfarei. Școala 
din Cerlena are o minunată 
fanfară, alături de elevi cântă și 
unii pedagogi, chiar directorul 
şcolii, dl Valeriu Priscu.

Doamna Carina Pop i-a 
felicitat pe pedagogi, pe elevi 
și părinții acestora cu prilejul 
acestei date însemnate în isto-
ria școlii și a satului, le-a mul-
țumit tuturor celora, care și-au 

adus aportul la construirea noului corp. O 
bună parte din cheltuieli le-a suportat fermi-
erul din localitate, dl Valentin Focșa.

– A fost o sărbătoare a întregului sat, 
constată directorul școlii, dl Valeriu Priscu. 
La lucrări au fost antrenați părinții, profeso-
rii. S-a muncit foarte mult, cu entuziasm și 
bucurie, căci e pentru binele copiilor noștri.   Pagină realizată de Vasile CARLAȘCIUC  
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  Pagină realizată de Dumitru VERBIŢCHI

Caşcaval şi unt contrafăcut 
depistate la Cernăuţi

Colaboratorii organelor de drept din ținut 
au descoperit loturi însemnate de produse 
lactate contrafăcute. În comunicatul poliției 
se arată că, fiind favorizate de un funcționar 
din organele de control, un grup de persoane 
pregătea, în loturi mari, produse periculoase 
pentru a fi consumate. Infractorii își realizau 
„marfa” sub aspectul cunoscutelor branduri 
din Belarusul vecin. Câștigul mediu lunar al 
infractorilor constituia circa 8 milioane grivne, 
aceștia realizând peste 60 tone de produse 
contrafăcute. Oamenii legii au aflat că untul și 
cașcavalul erau preparate la o fabrică privată 
din afara regiunii Cernăuți. După ce erau adu-
se în ținutul nostru, produsele erau ambalate 
sub marfa de acciz a cunoscutelor branduri 
belaruse. Realizarea producției contrafăcute 
se efectua prin intermediul unor persoane fi-
zice-întreprinzători la una din piețele cernău-
țene.     

Trei maşini au ars 
concomitent la Godyliv

Polițiștii, sosiți la fața locului, bănuiesc că mij-
loacele de transport ar fi fost incendiate intenționat. 
Cele trei mașini erau parcate pe teritoriul unei gos-

podării particulare. În prezent polițiștii verifică cercul 
de persoane suspectate de comiterea acestei infrac-
țiuni penale.  

Apăraţi-mă de mama mea!
Un băiețel de 7 ani a aler-

tat poliția, rugând să fie protejat 
de propria sa mamă aflată în 
stare de ebrietate. Pentru a se 
apăra de violența mamei sale, 
copilul a coborât la un magazin 
de unde a și alertat patrulele 
poliției. Sosiți la fața locului, oa-
menii legii i-au propus femeii să 
treacă testele corespunzătoare, 
însă ea a refuzat să facă acest 
lucru. Inspectorii Direcției de 
prevenție juvenală a poliției au 
demarat o procedură. Aceștia 
urmează să clarifice toate cir-
cumstanțele incidentului.    

Contrabandişti reţinuţi 
cu ajutorul oamenilor

Cei doi bărbați au fost reținuți de gră-
nicerii de la pichetul din Crasna. Împre-
ună cu alți complici, bărbații au încercat 
să transfere în România un lot ordinar de 
marfă de contrabandă. Infractorii au fost 
reținuți grație informației primite de la ac-
tiviștii publici din ținut. Încărcați cu marfă, 
bărbații se îndreptau spre linia Frontierei 
de stat. Văzând că au fost fixați, aceștia 
au părăsit marfa și au luat-o la fugă. În 
cele din urmă, grupul de reacționare al 
grănicerilor a reușit să-i rețină. Potrivit 
estimărilor prealabile, ei duceau cu sine 
țigări de contrabandă în valoare de 500 
mii grivne.     

Accident rutier 
la Hotin

Poliția raională a fost alertată 
de medicul de serviciu al Spitalu-
lui raional central, care a informat 
că în secția de primire a fost adu-
să o femeie cu traume de diferit 

grad, cauzate, probabil, în urma 
unui accident rutier. Colaborato-
rii SR de poliție Hotin au stabilit 
ulterior că  femeia, în vârstă de 

39 de ani, a fost accidentată de 
un „Peugeot Partner”, la volanul 
căruia se afla un bărbat de 25 de 
ani. Acesta ar fi pierdut controlul 
maşinii și ar fi accidentat-o pe fe-

meie. Poliția a demarat o anchetă 
și a fixat o serie de expertize pen-
tru a elucida toate circumstanțele 
accidentului.   

A ars în veceu
O femeie de 39 de ani din 

localitatea Mamaivți, raionul Chi-
țmani, și-a găsit tragicul sfârșit 
după ce veceul de lemn în care 
se afla a fost mistuit de flăcări. 
Focul a fost observat de fiica 

defunctei, care i-a și chemat pe 
pompieri. După ce au lichidat fo-
cul, pompierii au depistat în inte-
rior cadavrul femeii. Aceasta ar fi 
fumat, din care cauză încăperea 
din lemn a luat foc.   

Șase ani 
de detenţie pentru 

furt de maşină
Judecătoria raionului Zas-

tavna i-a pronunțat o sentință 
unui locuitor al regiunii Dni-
propetrovsk, care a fost nu 
o singură dată condamnat în 
trecut și care, pe 31 mai anul 
curent, a furat un automobil 
VAZ21101 din curtea casei 
fostei sale soții. Anchetatorii 
au stabilit că imediat ce a pus 
mâna pe mașină infractorul a 
dispărut într-o direcție necu-

noscută. În cadrul procesu-
lui inculpatul și-a recunoscut 
parțial vina, însă a declarat 
că avea intenția s-o întoar-
că proprietarului. El a rugat 
judecata să nu fie pedepsit 
prea aspru, regretând de cele 
întâmplate. Pentru fapta co-
misă judecata i-a pronunțat o 
sentință sub formă de închi-
soare pentru o perioadă de 6 
ani fără confiscarea averii.   
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Rubrică susținută 
de Tatiana CARLAȘCIUC

Ce bucate e bine să gătim de Revelion 
pentru a avea noroc tot anul

Oamenii din întreaga lume au adoptat 
mai multe obiceiuri pe care le practică în 
prag de Anul Nou și despre care ei cred 
că le vor purta norocul. Să ai bani în buzu-
nar, să porți o haină roșie, iar peștele să 
nu lipsească de pe masa de Revelion sunt 
doar câteva dintre tradițiile pentru a avea 
un an cât mai prosper.

Pentru crearea unui meniu norocos în 
noaptea de Revelion e bine să includem 
alimente precum: struguri, pește, carne 
de porc și leguminoase.

Tradiția spune că peștele nu trebuie să 
lipsească din meniul petrecerii dintre ani, 
căci ar avea darul de a aduce noroc și bu-
năstare în case.

Solzii peștelui se aseamănă cu banii, 
iar peștii simbolizează ideea de abunden-
ță. Pe lângă partea simbolistică, peștele 
își revendică un loc de vârf în alimentația 
noastră, prin numeroasele beneficii nutri-
ționale. Peștele gras (somonul și tonul) 

reprezintă sursă foarte bună de uleiuri 
esențiale Omega 3. Peștele mai slab este 
o sursă de fibre.

Pe lângă faptul că este foarte delicios 
și sănătos, peștele mai are avantajul că 
poate fi preparat în diverse feluri: la cup-
tor, la grătar, poate fi prăjit și consumat 
alături de diferite garnituri sau sosuri, 
după preferințe.

Printre alimentele norocoase din noap-
tea de Revelion se numără și leguminoa-
sele (fasole, linte, mazăre, soia, năut). 
Sunt pline de nutrienți și au puține calorii, 
iar cu puțina inspirație, putem face din re-
țetele bazate pe leguminoase adevărate 
delicii culinare. Se pot găti în diverse mo-
duri: supe, iahnie, piure, chiftele sau se 
pot adăuga în salate.

Obiceiul de a se mânca 12 boabe de 
struguri la miezul nopții de Revelion este 
preluat de la spanioli. Fiecare boabă re-
prezintă o lună din anul ce urmează. În 

funcție de faptul cât de dulce este, așa va 
fi și luna respectivă: mai bună sau mai di-
ficilă.

Prezența cărnii de porc pe masa de 
Revelion este deja o obișnuință. Porcul 
înseamnă prosperitate, nu degeaba majo-
ritatea pușculițelor au formă de purceluși. 
Preparatele din carne de porc sunt nume-
roase, însă friptura pare a fi favorită. Și 
pentru că nimic nu ne deschide mai abitir 
apetitul pentru vin decât o friptură reușită, 
e foarte important să alegem vinul roșu 

sec, care este potrivit pentru a fi savurat 
alături de acest fel de mâncare. Alte pro-
duse culinare care aduc noroc, dacă sunt 
consumate la cumpăna dintre ani, sunt 
tortul sau prăjiturelele în formă circula-
ră, care simbolizează veșnicia.

Indiferent de locul unde alegem să 
petrecem Revelionul, sau superstițiile în 
care credem sau nu, un meniu delicios 
reprezintă un aspect important al acestei 
sărbători pentru a păși cu mai mult opti-
mism în noul an.

Noaptea de Revelion este un prilej de sărbătoa-
re alături de cei dragi. Atmosfera de familie, 

urările calde și mirosul de brad contribuie la cre-
area unei seri perfecte. Dar pentru ca petrecerea 
să fie cu adevărat reușită, masa festivă dintre 
ani trebuie să conţină bucate nu doar gustoase, 
dar care să ne aducă noroc în noul an.

Bucate pentru masa de sărbătoare

Pentru sărbătorile de Anul Nou se 
pregătesc anumite feluri de bucate: 

* mâncăruri reci: răcituri, pastramă, 
jambon, saltison, rulade, mititei, sala-
te, icre de vânătă, ardei copţi, diferite 

coșuleţe cu brânză şi usturoi, peşte 
umplut etc.; 

* mâncăruri calde: sarmale, pâr-
joale, fripturi, găini umplute, plăcinte, 
„babă neagră”, „babă albă” etc.;

* un număr mare şi variat de pră-
jituri de casă şi torte, prune fierte um-
plute cu nucă, mere coapte etc.

Cu toate acestea, bucatele tradiţi-
onale sunt pregătite întotdeauna, res-
pectându-se tradiţiile şi obiceiurile.

Bucatele calde au la mesele de săr-
bătoare un rol important, majoritatea 
sunt pregătite din carne. Din timpuri 
străvechi pâinea la sărbători a stat în-

totdeauna în capul mesei, având un rol 
foarte important în cadrul sărbătorilor 
calendaristice. Pâinea de ritual – cola-
cii, au forme şi mărimi diferite. Colacii 
de nuntă a mirilor, a nunilor, cuscrilor 
sunt mari, împletiţi în 4, 6, 8 şi împli-
nesc funcţii diferite. Se deosebesc şi 
colacii sărbătorilor de iarnă şi cei de 
Paşti.

Alimentaţia tradiţională impune o clasificare a mâncărurilor 
în funcţie de anumite sărbători, posturi sau ocazii, când 

acestea se prepară în mod special și în cantităţi mai mari.

Răcitură de cocoș
Ingrediente: 1 cocoş de 1,2-1,5 kg, 

2-3 cepe, 2-3 rădăcini de pătrunjel, 1-2 mor-
covi, 5-6 căţei de usturoi, foi de dafin, piper 
negru boabe, sare, pătrunjel verde.

Preparare: Pregătiţi cocoşul, spălaţi-l, 
tăiaţi-l bucăţi şi puneţi-l într-o cratiţă, adă-
ugaţi ceapa, rădăcini de pătrunjel, morcovi 
(pentru ca culoarea bulionului să fie mai in-
tensă, rădăcinile pot fi coapte anterior). Tur-
naţi apa, astfel încât să fie acoperită carnea 
de 3-4 degete şi să se fiarbă la foc domol 
timp de 2,5-3 ore, periodic, luându-se spu-
ma şi grăsimea. Apoi scoateţi carnea din 
bulion, iar picioruşele, capul, gâtul şi ari-
pioarele trebuie fierte timp de 5-7 minute 
până sunt gata, se adaugă frunze de dafin, 
piper negru boabe, sare.

Carnea fiartă se ia de pe os, se pune în 
farfurii adânci. Se lasă bulionul să se lim-
pezească, se strecoară, se condimentează 
după gust cu usturoi ras, mai lăsaţi-l încă 

10 minute şi mai strecura-ţi-l încă o dată. 
Carnea pusă în farfuriile adânci, ornaţi-o cu 
morcov şi ou, turnaţi bulionul răcit şi daţi-le 
la rece.

Se recomandă să se servească cu 
hrean preparat anterior.

Pește copt 
cu legume 

și mirodenii
Ingrediente:  2 peşti proaspeţi de mă-

rime mijlocie,  2-3 linguri de ulei, 1 rădăcină 
de pătrunjel,  2 morcovi, 2 cepe, 100 g car-
ne afumată de porc (opţional), 4-5 căţei de 
usturoi, 1 frunză de dafin, sare, piper negru 
şi cuişoare.

Preparare:  Rădăcina de pătrunjel, us-
turoiul şi morcovul se taie felii, ceapa – ine-
le. Pe ambele părţi ale peştilor, curăţaţi de 
solzi şi măruntaie, faceţi câteva tăieturi pe 
diagonală. În aceste tăieturi puneţi felii de 
legume, de carne afumată, usturoi, piper, 
foi de dafin, crenguţe de mărar şi pătrunjel. 
Peştii se sărează, se pun pe tavă (la dorin-
ţă se adaugă rondele de praz şi morcov), 
se stropesc cu ulei şi se dau la cuptor. Din 
când în când se stropesc cu sucul pe ca-
re-l lasă peştii. Peştele se serveşte cald sau 
rece, presărat cu verdeaţă. 

Ruladă din carne 
de porc cu caise 
sau prune uscate

 Ingrediente: piept de porc (file) 500-
600 g, 10-12 caise sau prune uscate, 20 g 

gelatină cu granule mici, sare, piper negru 
măcinat. 

Pentru bulion: 1 morcov, 1 ceapă, 1 
rădăcină de pătrunjel sau ţelină, sare.

Preparare. Pieptul de porc se cură-
ţă de membrane, se taie în două straturi, 
însă nu până la capăt, astfel ca să se 
desfacă în formă de carte, se bate prin-
tr-o peliculă alimentară până la dimensi-
unea de 0,5 cm, se sărează, se piperea-
ză, se presară cu gelatină. Caisele sau 
prunele uscate se spală, se taie în jumă-
tăţi, se pun pe o margine de carne, apoi 
carnea se rulează, se leagă cu o sfoară 
şi se fierbe într-o cantitate mică de buli-
on. După ce rulada este gata, se lasă să 
se răcească sub greutate.  

Înainte de a se servi, se îndepărtează 
sfoara, rulada se taie felii. Se serveşte 
cu legume proaspete sau  cu fructe ma-
rinate.

Tort alb 
Un tort de o eleganță deosebită, în 

culoarea predominantă a anotimpului 
în care ne aflăm, este alegerea perfec-
tă pentru masa festivă de Revelion. 

Ingrediente: 4 ouă, 150 g zahăr, 1 pa-
chet zahăr vanilat, 100 g făină, 60 g amidon 
alimentar. 

Pentru umplutură: 400 g smântână, 
2 linguri zahăr, 2 pachete întăritor de frişcă,  
 100 g nucă de cocos, 50 g ciocolată, 30 
bezele. 

Preparare. Se bat gălbenuşurile cu ju-
mătate din zahăr şi zahărul vanilat, până se 
topeşte tot zahărul. În albuşurile bătute spu-
mă se adaugă restul de zahăr şi se bat în 
continuare până se obţine o spumă densă. 
Cu o lingură de lemn se amestecă uşor cele 
două compoziţii. Se adaugă făina cernută 
cu amidonul, se amestecă de jos în sus şi 
se toarnă într-o tavă rotundă, tapetată cu 
hârtie de copt. Se coace în cuptorul încins, 
la foc potrivit, 25-30 minute. Blatul copt se 
lasă să se răcească uşor, apoi se scoate 
din tavă şi se 
mai lasă cel 
puţin 2 ore să 
se răcească. 
Se taie în două 
foi. Se aleg 
cele mai mici 
bezele pentru 
ornat, iar restul 
se zdrobesc 
mărunt. Frişca 
se bate spumă, 
apoi se adaugă 
zahărul şi întă-
ritorul de frişcă. 
Se bate în con-
tinuare până 
nu se mai desprinde de pe tel şi se obţine 
o frişcă densă. Un sfert din frişcă se întin-
de pe una din foile de blat, apoi se presară 
bezelele mărunţite, se mai pune un strat 
de frişcă şi se acoperă cu cealaltă foaie de 
blat. Se îmbracă tortul în frişcă, se ornează 
pe lateral cu nucă de cocos, iar deasupra cu 
ciocolată rasă fin şi bezele.

Poftă bună și Sărbători fericite!
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  Pagină realizată de 
Vasile CARLAȘCIUC

Cuvântul și fapta – iată ce-l caracterizează pe 
om. Cuvântul lui sincer și chibzuit, pornit din 
sufletul lui larg, și fapta bună, săvârșită din în-
demnul inimii și datoriei. Și cu cât mai puternică 

se simte legătura firească între cuvântul și fapta 
omului, cu atât mai ponderabile sunt faptele lui. 

În sânul comunității românești din regiune sunt 
mulți oameni destoinici, înalt apreciați după fap-

„OAMENII TIMPULUI-2019” NOMINALIZAȚI DE „LIBERTATEA CUVÂNTULUI” 

Agricultorul anului 
Valentin
FOCŞA,

fermier din Cerlena, raionul 
Noua Suliță

Înainte de a se decide să devină fermi-
er, Valentin Focșa și-a adunat capitalul ini-
țial pentru aceasta. Gospodăria sa, creată 
în anul 2005, se numește „Viața Nouă”, 
fiindcă fermierul tinde să lucreze pe nou, 
eficient și cu folos pentru satul natal, și nu 
numai. A început de la reînnoirea Fabricii 
de cărămidă din Cerlena, care zăcea în ru-
ine după desființarea colhozului local. 

„Mi-am dat seama că este o bogăție 
dată de Dumnezeu satului nostru, de care 
trebuie să ne folosim din plin, afirmă dom-
nul Valentin Focșa. Curioșii cercetători ai 

ținutului natal au găsit acolo obiecte din ceramică încă din epoca tripoliană. Iar actualii 
specialiști au determinat că rezervele carierei de argilă ne ajung pentru 150 de ani”. În doi 
ani fabrica a fost pusă „pe roate” și funcționează normal de la un sezon la altul. În anul 
care vine ea își va mări capacitatea. Meritul fermierului Valentin Focșa, după cum afirmă 
localnicii, constă în aceea că el a creat circa 80 locuri de muncă, ajută permanent la men-
ținerea și dezvoltarea infrastructurii sociale a satului. E și un agricultor priceput, lucrând 
gospodărește pământul, arendat de la consătenii săi. 

Pedagogul anului
Elena 

PILIGACI, 
metodistă la Institutul 

regional pentru învățământul 
postuniversitar

Având o bogată experiență pedago-
gică, acumulată în rezultatul activității în 
școli din raionul Herța, doamna Elena 
Piligaci a realizat un vis al său – este au-
toarea „Abecedarului” pentru școlile cu 
limba română de predare din Ucraina. 
Fiind întrebată prin ce se deosebește ma-
nualul întocmit de ea de „Abecedarele” 
din România și Moldova, doamna Elena 
Piligaci a accentuat: „Abecedarul” nu este 
altceva decât o magie a literelor. În toate 
aceste trei manuale sunt texte despre cei 

mai reprezentativi clasici ai literaturii române, Mihai Eminescu și Ion Creangă. În manualul 
scris de mine persistă neapărat și „coloritul” ținutului bucovinean, al țării în care trăim. Țin 
minte și acum o poezie memorizată din „Abecedarul” pe care l-am purtat în ghiozdan. Este 
o poezie despre pace de Grigore Vieru. Aceasta mi-a generat ideea de a  introduce în edițiile 
următoare ale „Abecedarului” a unor poezii de acest minunat poet și neapărat poezia despre 
pace, căci în zilele noastre pacea este un cuvânt foarte dorit. El persistă și în frumoa-
sele noastre colinde de Crăciun”. 

Jubileul anului 
Nicolae 

HACMAN, 
violonist, artist emerit al Ucrainei
În luna florilor, maestrul Nicolae Hac-

man și-a marcat jubileul de 60 de ani. 
Pentru melomanii români din regiune pu-
tem spune că a fost „anul Hacman”. La 14 
mai, cu câteva zile înainte de ziua lui de 
naștere, pe scena Filarmonicii regionale 
din Cernăuți a susținut un minunat con-
cert fiica neîntrecutului violonist, Luciana, 
care a venit special la baștină de peste 
ocean, din Ecuador, unde este o adevăra-
tă vedetă. Iar toamna, pe aceeași scenă a 
Filarmonicii, violonistul Nicolae Hacman, 
împreună cu ansamblul său, i-a acom-
paniat pe  cunoscuți interpreți de muzică 

populară din Moldova și România, originari din ținutul nostru, care l-au omagiat în acest 
fel pe jubiliar. Oricând și oriunde concertează, vioara lui Nicolae Hacman farmecă inimile 
spectatorilor. Maestrul culege de pe strunele ei melodii celebre din patrimoniul cultural al 
omenirii, de parcă iluștrii compozitori le-au scris anume pentru el. Și mai tăinuiește vioara 
lui concertul feeric al ciocârliei. Românii bucovineni, obișnuiți cu această melodie, ori de 
câte ori o ascultă în interpretarea violonistului Nicolae Hacman, au impresia că au nimerit 
în livada Edenului, unde dăinuie numai armonia și veșnicia. 

Speranţa anului 
Ana-Renata 
DULGHER, 

elevă din Cupca, raionul Hliboca, 
bursieră prezidențială 

Eleva de la Şcoala românească 
din Cupca, de la o simplă școală să-
tească, Ana-Renata Dulgher, se nu-
mără printre cei 270 de  învingători 
ai olimpiadelor naționale din Ucraina, 
cărora li s-au acordat burse prezidenți-
ale. Anișoarei (așa o numesc cei ai ca-
sei) îi place foarte mult limba română 
și succesele ei încântătoare se referă 
anume la acest obiect, care, după cum 
speră bursiera prezidențială, poate 
deveni și destinul ei.  Cunoaște foarte 
bine și limba ucraineană. Când a fost 

la Kiev, pentru a-și primi diploma din mâinile ministrului Învățământului, Ana-Renata 
Dulgher a comunicat cu vârstenii săi în limba ucraineană, iar aceștia s-au mirat foarte 
mult că o româncă vorbește atât de curat limba ucraineană. 

Anul care soseşte este deosebit pentru Ana-Renata Dulgher și-i dorim, ca odată 
cu primirea atestatului de maturitate, să pășească cu fermitate pe o cale frumoasă a 
vieții.  

Descoperirea anului 
Ștefan 

ZAPOROZHAN,
pictor din Ostrița, raionul Herța
Minunea s-a întâmplat în preajma Cră-

ciunului. Pictorului Ștefan Zaporozhan din 
Ostrița Herței, originar din Moldova și stabi-
lit de mai mult timp în Portugalia, i-a surâs 
norocul să se prezinte la Cernăuți cu o 
expoziție personală de lucrări în acuarelă. 
Expoziția s-a încununat de mare succes. 
Bucovinenii i-au apreciat talentul și s-au 
bucurat sincer de realizările lui în pictură.

După douăzeci de ani de muncă în Por-
tugalia, domnul Ștefan Zaporozhan afirmă 
că acolo s-a găsit pe sine, adică face ceea 
ce iubește și spre ce tinde sufletul său. Pic-

tează și cu penelul își asigură existența, își întreține familia rămasă la Ostrița. 
„La Lisabona pictori sunt mulți, dar artiști adevărați – mai puțini. Am rămas în Lisabo-

na, lucrez legal, particip la expoziții – colective și personale. Mai în toate magazinele cu 
lucrări de artă și suvenire de aici se vând lucrări de ale mele. Mă folosesc de dreptul de 
autor, ceea ce pentru un om de creație înseamnă foarte mult. El îți oferă posibilitatea să-ți 
aperi roadele muncii tale”, afirmă pictorul Ștefan Zaporozhan, care visează la alte expozi-
ții la Cernăuți, precum şi în satul său de baștină Zaim din raionul Căușani. 

Duetul anului 
Surorile gemene 

Nadejda și Natalia 
PASCAR 

Născute în satul Nesvoia, surori-
le gemene Nadejda și Natalia Pascar 
și-au făcut studiile împreună și au 
primit aceleași diplome – învățătoare 
la ciclul primar – și activează în una 
și aceiași instituție de învățământ – 
la Liceul raional din Noua Suliță. Ele 
afirmă că pedagogia este sensul vie-
ţii lor, fiindcă iubesc foarte mult copi-
ii.  Calea spre scenă le-a deschis-o 
Concursul „Privighetoarea bucovi-
neană”, pe când ele erau studen-
te. Pentru surorile gemene Pascar 
acest moment a avut o semnificație 

deosebită: prin cântecul lor ele aduc în inimile oamenilor frumusețea primăverii, 
iar ele se străduiesc să-și păstreze generozitatea și puritatea sufletului. 

Surorile gemene Natalia și Nadejda Pascar întotdeauna cântă în duet. Ai im-
presia că și cântecele sunt gemene cu ele. Preferă cântece luminoase, senine, 
pline de sens ca pomii încărcați de floare. Asemenea cântece și împletesc cunu-
na succesului scenic al surorilor Pascar. 
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tele lor. În decursul anului care se călătorește, zi-
arul „Libertatea Cuvântului” a inserat în șpalturi-
le sale istorii ale vieții trăite cu demnitate de unii 
dintre ei. Și acum, la ora bilanțului, am nominali-

zat, la douăsprezece categorii ale titlului onorific 
„Oamenii timpului-2019”, pe acei consângeni și 
contemporani ai noștri, relatările despre care au 
avut ecouri mari în rândurile cititorilor. 

„OAMENII TIMPULUI-2019” NOMINALIZAȚI DE „LIBERTATEA CUVÂNTULUI” 

Veteranul anului 
Petru 

RAȚA, 
maestru al sportului 

din URSS 
În miez de toamnă aurie, vestitul vo-

leibalist din regiune, legenda sportului din 
Bucovina, Petru Rața, și-a marcat jubileul 
de 80 de ani. Visul fiecărui sportiv e să 
ajungă campion mondial. Medalia de aur 
de campion mondial, atât de mult râv-
nită, Petru Rața a ținut-o în mână după 
ce trecuse de 70 de ani. Este medalia 
de campion la volei între veterani. Vete-
ranul sportului din regiune ține mult și la 
titlul de „Maestru al sportului din URSS”.  
„De acest titlu s-au învrednicit doar câțiva 
voleibaliști din Ucraina, spune el.  Eu am 
mai primit, printre primii patru, și titlul de 
voleibalist emerit al Ucrainei. Ca arbitru 

la volei mă cunoaște și mă respectă întreaga țară, dar și peste hotare – în Polonia, România, 
Cehia”. 

În lumea mare a sportului Petru Rața a pornit din satul său natal Costiceni, raionul Noua Suliță. 
„Atunci, în anii 50, anii copilăriei și tinereții mele, voleiul și, în genere, sportul, era pentru noi, fii de ță-
rani, o mare bucurie. L-am avut la Costiceni ca învățător de educație fizică pe Serafim Precup, care 
ne-a insuflat această dragoste faţă de volei”. În fiecare an, la Noua Suliță se desfășoară turneul de 
volei, consacrat lui Petru Rața. Maestrul sportului e prezent la aceste competiții și personal îi felicită 
pe învingători. Poate din rândurile acestora vor apărea chiar adevărați campioni mondiali. 

Meșteriţa anului 
Maria 

BOJESCU, 
brodeză din Voloca, 

raionul Hliboca
Voloca este satul croitoreselor de rochii 

de mireasă, dar și a talentatelor meșterițe 
populare, care confecționează ii și catrin-
țe. Una dintre cele mai talentate brodeze 
din Voloca, la serviciile căreia apelează și 
artiști din Moldova și România, este Maria 
Bojescu. În momentul de față are 34 de 
catrințe și 17 ii brodate. „Totul a început pe 
neașteptate. La noi e primit ca la nunți și la 
alte sărbători, fetele și femeile, cele tinere 
mai ales, să îmbrace catrință și ie. Trebuia 
să plătesc 300 de dolari ca să fac rost de 

catrință pentru fiica mea Cristina. Dar nu aveam și m-am încumetat singură să-i cos catrință. 
S-a primit ceva original și de atunci am început să primesc comenzi”, explică doamna Maria. 
Concomitent meșterița de la Voloca brodează și icoane. Trei dintre ele au fost dăruite la biserici. 
Iar la catrințe și ii are clienți permanent. 

„Fetele din satul nostru îmbracă, la sărbători, cu plăcere catrințe și ii, dar aproape că nu sunt 
doritoare să însușească acest meșteșug. Broderia cere și iscusință, și multă răbdare. Visez să 
transmit cuiva bogata mea experiență”, recunoaște doamna Maria Bojescu. A trăi frumos e în 
sângele voloceanului, poate prin aceasta și se explică dragostea ei față de arta populară.

Laureatul anului 
Marina 
TIMCU,

actriță la Teatrul muzical-drama-
tic „O. Kobyleanska” din Cernăuți

În fiecare an, la finele lunii noiembrie, în preaj-
ma zilei de naștere a marcantei scriitoare ucrai-
nene, Olga Kobyleanska, este înmânat Premiul 
„Olga Kobyleanska” oamenilor de artă, care au 
înregistrat succese deosebite. În 2019 printre lau-
reații Premiului „Olga Kobyleanska” se numără și 
actrița Marina Timcu. Ea, absolventă a Școlii medii 
nr. 10 din Cernăuți, cu studii teatrale obținute în 
România, s-a încadrat de minune în trupa Teatru-
lui cernăuțean. În scurt timp, Marina Timcu, grație 
talentului şi susținerii din partea colegilor, a câș-
tigat și recunoștința publicului spectator. Datorită 
măiestriei sale scenice a fost invitată și la filmările 
pentru o peliculă artistică. Tânăra actriță Marina 
Timcu participă la trei spectacole puse în scenă 
după creațiile Olgăi Kobyleanska și despre ea: 

„Iluzia valsului”, „Pământul” (rolul Anei) și „Sufletul zorilor” (în rolul Lesei Ukrainka). „Pentru mine aceasta a 
fost o mare surpriză, recunoaște actrița Marina Timcu. Nici nu bănuiam că sunt laureată a acestui prestigios 
premiu. Este prima mare mențiune din modestul meu palmares de actriță, care, firește, mă insuflă la noi 
realizări”. 

În curând actrița noastră va confirma titlul de laureată, participând la un nou spectacol. „Spectacolul se 
numește „Plimbare cu îngerul”, precizează actrița. Este o piesă semnată de un autor rus, care va fi mon-
tată pe scena teatrului nostru de un regizor din capitală. După Anul Nou vor începe repetițiile”. În numele 
spectatorilor cernăuțeni și admiratorilor talentului ei îi urăm actriței de teatru Marina Timcu o viață scenică 
frumoasă, cu mari realizări de creație și cât mai multe mențiuni. 

Colectivul artistic 
al anului

Grupa vocală „Fetele din 
Bucovina”, condusă de 
Luminița DEMIANIC 
Anul acesta acest mic colectiv artistic, 

cunoscut nu numai în regiunea Cernăuți, 
ci și peste hotare, a împlinit două decenii 
de activitate. „Douăzeci de ani este cea 
mai frumoasă vârstă a tinereții. „Fetele din 
Bucovina” se simt tinere împreună cu cân-
tecul. De fapt, aceasta a și fost ideea când 
se alegea denumirea grupului nostru vocal, 
afirmă conducătoarea artistică a lui, doamna 
Luminița Demianic. El a fost creat pe timpul 
când dirijor al Corului „Dragoș Vodă” era re-

gretatul Mihai Sainciuc”.  În acești douăzeci de ani s-a schimbat componența grupului, dar sunt 
câteva vocaliste, care s-au aflat la începuturile lui. S-a schimbat și repertoriul, dar principiul de 
selectare a rămas același. „Fetele din Bucovina” interpretează cântece patriotice românești, 
cântece lirice, cântece din zona noastră folclorică. Grupul vocal „Fetele din Bucovina”, la fel ca 
și Corul „Dragoș Vodă”, prin evoluarea lor „blagoslovesc” majoritatea evenimentelor culturale, 
organizate de Societatea „Mihai Eminescu”, marile sărbători de suflet ale comunității românești 
din ținut. Turneele internaționale ale Grupului vocal „Fetele din Bucovina”, de asemenea, coin-
cid cu cele ale Corului „Dragoș Vodă”. Și la fel se bucură de mare succes. Au fost aplaudate în 
România, Moldova și Serbia, însă o pagină aparte în biografia de creație a colectivului constitu-
ie participarea la festivalurile din Alba Iulia și Târgoviște. 

Directorul anului 
Mihail 

ACATRINI, 
directorul Școlii medii din Băhri-

nești, raionul Hliboca 
Domnul Mihail Acatrini este poate unicul 

director de școală care păstrează în biroul 
său „Abecedarul” după care el a învățat să 
citească, fiind elev în clasa întâi. Această 
relicvă scumpă îi amintește mereu de im-
portanța științei de carte. Conduce o școală 
cu frumoase tradiții cărturărești, unde au fost 
educați și instruiți mai multe personalități mar-
cante, cunoscute în întreaga lume. Toamna 
aceasta școala din Băhrinești a împlinit 135 
de ani. Cu această ocazie, aici au avut loc 
festivități, iar directorul Mihail Acatrini i-a invi-
tat pe oaspeți în muzeul satului, amenajat în 

incinta școlii, arătându-le exponatele rare adunate de el și consacrate ilustrei familii Man-
dicevschi, care îşi are originile la Băhrinești.   Domnul director Mihail Acatrini a declarat 
că școala este întotdeauna tânără, fiindcă în ea se educă viitorul țării. Din 1976 Școala 
din Băhrinești are statutul de școală medie. De la prima promoție și până la actuala, ea a 
fost absolvită de circa 9 mii de absolvenți, 45 la sută dintre ei au obținut studii superioare. 
Cifrele vorbesc de la sine despre nivelul calitativ înalt al învățământului în această școală 
de la o „margine de țară”.

Dinastia anului 
Familia de medici 

AMIHALACHIOAIE 
din Cernăuți 

Medicina este pasiunea și destinul 
familiei Amihalachioaie. Părinții și cei 
doi fii ai lor au absolvit una și aceeași 
instituție de învățământ – Universita-
tea de Medicină din Chișinău. Pavel, 
fiul lui Pavel Amihalachioaie din Molni-
ța, a ajuns student în capitala Moldo-
vei după ce a urmat Colegiul de Medi-
cină din Bălți și avea deja specialitatea 
de tehnician dentar. Acolo și-a găsit 
ursita și în curând tinerii specialiști – 
stomatologul-chirurg Pavel și medi-
cul-ginecolog Rodica Amihalachioaie 
au venit la Cernăuți, în orașul unde 
le-a fost menit să-și dureze casă și 
să-și îndeplinească misiunea, pe care 

și-au asumat-o, dând jurământul lui Hipocrate. 
Iulian, fiul mai mare, a pornit exact pe urmele tatălui său – s-a înscris la Universi-

tatea de Medicină din Chișinău. În anii de neuitat de studenție a întâlnit-o pe Natalia, 
viitoarea lui soție, și au revenit la Cernăuți, ambii cu diplomă de medic și cu certificatul 
de căsătorie. 

Constantin, mezinul, primind atestatul de maturitate, s-a dus direct la Universitatea 
de Medicină din Chișinău, alegându-și aceeași specialitate – de stomatolog. Ca și 
fratele său, Iulian, Constantin este un specialist iscusit și în stomatologia terapeutică, 
și în cea ortopedică.

  Pagină realizată de Vasile CARLAȘCIUC  
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Cum a reacţionat Ronaldo imediat  
după ce a primit medalia  

de finalist al Supercupei Italiei
Cristiano Ronaldo detestă 

eşecurile. A demonstrat din nou 
cât de mult urăşte să piardă 
la festivitatea de premiere de 
după Supercupa Italiei, pierdu-
tă de Juventus cu 1:3 în faţa lui 
Lazio. Starul portughez a purtat 
doar o secundă la gât medalia 
acordată finaliştilor competiţiei. 
Nu a mai aşteptat să coboare 
de pe podium şi şi-a scos de 

la gât medalia imediat după ce 
a primit-o din partea organiza-
torilor. Cristiano Ronaldo nu 
mai pierduse o finală din 2014 
încoace. Ultima înfrângere a 
cvintuplului câştigător al „Ba-
lonului de Aur" într-o finală în 
Supercupa Spaniei din urmă 
cu cinci ani, pierdută cu 1:2 de 
Real Madrid în faţa rivalei Atle-
tico Madrid. Lusitanul în vârstă 

de 34 de ani e golgheterul lui 
Juventus în acest sezon, cu 12 
goluri marcate în 21 de meciuri 
jucate, în toate competiţiile. 
Cristiano Ronaldo a marcat de 
40 de ori în 64 de partide de la 
sosirea la Juve. 100 de milioa-
ne de euro i-a plătit Juventus lui 
Real Madrid pentru transferul 
lui Cristiano Ronaldo, din vara 
lui 2018.

Sportiv bucovinean, medaliat 
cu argint la Campionatul  

Naţional de box
Orașul Bravary din regiu-

nea Kiev a găzduit Campionatul 
Național la box între sportivi cu 
vârste de până la 22 de ani. La 
categoria 56 kilograme pugilistul 
bucovinean Iuri Tomiuk a  cucerit 

medalia de argint a competiției. 
În partida finală Tomiuk a cedat 
la puncte în fața lui Oleg Ciulea-
ceev din regiunea Jytomyr. Oleg 
este antrenat de Mykola Hak-
man.

Consiliul Regional Cernăuţi 
sprijină financiar FC Bucovina

Consiliul Regional Cernăuți a 
adoptat decizia privind alocarea 
a 300 mii de grivne pentru Clubul 
cernăuțean de fotbal FC Bucovi-
na. Decizia respectivă a fost sus-
ținută de 40 deputați regionali.  
Banii respectivi vor fi alocați din 
Bugetul regiunii pentru acoperi-
rea cheltuielilor legate de pregă-
tirea și evoluția echipei în cadrul 
campionatelor naționale de fot-
bal.  Reamintim că anterior  Piața 

Kalynivska din Cernăuți a alocat 
un milion de grivne echipei cernă-
uțene de fotbal. Până la urmă s-a 
dovedit că este vorba despre un 
împrumut, care va trebui returnat 
până pe 31 decembrie 2019. Re-
amintim că echipa FC Bucovina 
se confruntă cu probleme financi-
are grave. Jucătorii clubului nu și-
au primit salariile de câteva luni. 
Din aceste motive câțiva fotbaliști  
au părăsit echipa.

Cei mai buni sportivi din regiunea Cernăuţi, 
menţionaţi cu premii băneşti

16 sportivi din regiunea Cernăuți, 
alături de antrenorii lor, vor fi menți-
onați cu premii bănești din partea 
Administraţiei Regionale de Stat. 
Cel mai mare premiu în valoare de 
73.570 de grivne  îl va primi Elizaveta 
Topcianiuk, campioană mondială la 
ciclism între sportivi cu deficiențe de 
auz. Reamintim că sportiva paralimpi-
că din Cernăuți a înregistrat succese 
remarcabile la Campionatul Mondial 
de Ciclism în rândul sportivilor cu de-
ficiențe de auz, care s-a desfășurat în 
perioada 29 octombrie – 3 noiembrie 
în orașul Gaziantep din Turcia. Spor-
tiva bucovineană de 19 ani este an-
trenată de tatăl ei, Serhii Topcianiuk. 
De menționat că sportiva paralimpică 
ucraineană Elizaveta Topcianiuk a 
câștigat două medalii de aur la Cam-
pionatul European de Ciclism între 
sportivi cu deficiențe de auz, care 
a avut loc în 2018 în Belgia. În lista 
sportivilor premiați au fost incluși câș-
tigătorii competițiilor internaționale la 
diferite sporturi.

Cernăuţenii invitaţi  
la cursa  

de alergare  
de Anul Nou

În prima zi a anului 2020, cernăuțenii 
sunt invitați să participe la cursa de Anul 
Nou pe distanța de 2020 de metri, care va 
fi organizată în Parcul central de odihnă și 
cultură „Taras Șevcenko” cu începere la ora 
12.00. Potrivit organizatorilor, câștigătorii și 
participanții cursei vor fi menționați cu da-
ruri-surpriză din partea sponsorilor. Prin 
acest eveniment se urmăreşte promovarea 
sportului și modului sănătos de viaţă.

Calendar sportiv 2020
Jocurile Olimpice de Vară 2020

24 iulie – 9 august
Euro 2020

12 iunie – 12 iulie 2020
Champions League finala 2020

17 septembrie 2019 – 30 mai 2020
Europa League finala 2020

19 septembrie 2019 – 27 mai 2020
Australian Open 2020

20 ianuarie 2020 – 2 februarie 2020
Roland Garros 2020

24 mai 2020 – 7 iunie 2020
Wimbledon 2020

29 iunie 2020 – 12 iulie 2020
US Open 2020

31 august 2020 – 13 septembrie 2020
Cupa Mondiala de Futsal

12 septembrie 2020 – 4 octombrie 2020

Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN
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BANCURI 
    

Doi amici se întâlnesc după un week-end reuşit.
- Îmi pare rău că am amestecat ieri vodca cu berea.
- De ce? Te doare azi capul.
- Ba nu. Pur şi simplu azi nu am nici vodcă, nici 

bere. 
    

În sala de judecată.
- Inculpat, admiteţi că în ziua aceea aţi revenit aca-

să şi aţi descoperit soţia în pat cu un alt bărbat după 
care aţi împuşcat-o.

- Exact aşa, domnule judecător.
- Interesant. Dar de ce nu l-aţi împuşcat pe aman-

tul ei?
- M-am gândit că e mai bine s-o împuşc pe ea de-

cât în fiecare zi să fac moarte de om, omorând câte 
un bărbat.

         

Un hotel cu trei stele pe malul mării. Se apropie un 
domn de o cunoscută, crezând că e singură la odihnă.

- Bună seara. Arăţi destul de bine. dar cum e cu 
durerea de cap de care sufereai.

- A plecat să joace cărţile cu nişte prieteni.  

    

- Tăticule, spune-mi o poveste înainte de somn.
- Dar ce n-ai auzit povestea, pe care i-am spus-o 

mamei la amiază? 
- Nu, dar despre ce era vorba în ea?
- I-am spus mamei tale o poveste, în care am in-

ventat ceva din ce cauză m-am reţinut ieri la serviciu.

    

Medicul se plimba cu soţia pe o alee, in parc. La un 
moment dat, o tânără cam puţin îmbrăcata, îl salută pe 
medic toată numai zâmbet, privindu-l oarecum insinu-
ant. Soţia, contrariată, îl întreabă:

- De unde o cunoşti pe domnişoara?!
- Ei, de unde o cunosc?! Am cunoscut-o din motive 

profesionale.
Soţia se gândeste puţin, apoi întreabă din nou:
- Vorbim despre profesia ta sau a ei?

    

Soţul şi soţia în pat:
- Draga mea, câţi bărbaţi ai avut înaintea mea, spu-

ne-mi cinstit.
Pauză. După zece minute de tăcere soţul intervine:
- Scumpo, am glumit. Te-am jigni, poate, iartă-mă, 

te rog.
- Nu. Nici o problemă. Număram în gând.

    

- Ai reparat vreodată un televizor în viaţa ta? – în-
treabă ea speriată uitându-se pe fereastră.

- Nu. N-am făcut acest lucru niciodată, răspunse el 
stand tolănit pe pat.

- Ar fi bine să te prefaci că ştii meseria pentru că în 
două minute va intra soţul meu.  

    

Of noroc, noroc, 
de te-aş prinde ţi-aş da foc!

Mulţi oameni în lumea aceasta îşi 
pun o astfel de întrebare, deoarece 
cu mulţi soarta este vitregă. Nu fiecă-
ruia îi surâde norocul să întâlnească 
pe acel unic sau pe acea unică, cu 
care să-şi ducă traiul până la adânci 
bătrâneţe. Aşa este şi în cazul eroi-

nei povestirii de mai jos. Liliana a 
crescut într-o familie fericită, încon-
jurată fiind mereu de dragostea fiin-
ţelor, care i-au dat viaţă. Au fost la 
părinţi patru copii: doi băieţi şi două 
fete. Părinţii s-au bucurat mult de ve-
nirea ei pe lume şi o iubeau deopo-
trivă ca pe ceilalţi copii mai mari. Dar 
iată, norocul a fost şi continuă să fie 
vitreg cu ea. 

După absolvirea şcolii medii din 
satul natal, Liliana a întâlnit un bă-
iat din sat. Îi plăcea mult de tot, el 
la fel ţinea la ea ca la ochii din cap. 
Dar iată, părinţii fetei, când au aflat 
de dragostea lor, i-au interzis catego-
ric să se mai întâlnească din simplul 
motiv că băiatul era dintr-o familie nu 
prea înstărită. 

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

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

În scurt timp, el a plecat să-şi 
satisfacă serviciul militar, iar Liliana 
a susţinut cu succes examenele de 
admitere la Facultatea de medicină 
generală la Universitatea din oraş. 
S-a bucurat mult că măcar aici noro-

cul i-a surâs. Sorbea cu o sete deo-
sebită fiecare cuvânt al profesorilor, 
iar după ore se pierdea prin sălile de 
lectură până amurgea. În al patrulea 
an de facultate, a avut fericirea să 
facă cunoştinţă cu un alt tânăr, care 
era divorţat. De data aceasta, a fost 

mai insistentă în faţa părinţilor. Aceş-
tia au cedat, pentru că şi fata era 
deja de măritat şi în scurt timp avea 
să îmbrăţişeze profesia îndrăgită. Nu 
peste mult timp alesul ei i-a devenit 
soţ. Însă nici de data aceasta nu i-a 
cântat cucul în faţă, căci, chiar din 
ziua nunţii, certurile şi neînţelegeri-
le s-au ţinut lanţ una de alta. Vasile 
avea un caracter extrem de greoi. 
Făcea scandal mai din tot nimicul. 
Ba de la o vreme a început să vină 
acasă aghesmuit. Tânăra femeie n-a 
mai aşteptat să aibă un copil, a di-
vorţat. El plecă să-şi facă studiile, iar 
apoi a fost trimis la lucru într-o altă 
regiune unde s-a şi stabilit cu traiul, 
iar Liliana lucra medic-cardiolog la 
un spital din oraş. O colegă de lucru, 
care-i cunoştea bine istoria vieţii, i-a 
propus să-i facă cunoştinţă cu fratele 
ei, ce divorţase de asemenea. Prie-
tenia celor doi a durat puţin timp. În-
tr-o bună zi el apăru acasă, la părinţii 
ei şi ceru consimţământul lor s-o ia la 
Cernăuţi, la o zi de naştere. Din ziua 
aceea au rămas împreună la oraş. 
Însă, după ce Liliana a ieşit în conce-
diu de maternitate, viaţa s-a compli-
cat. Locuiau în chirie, căci nu aveau 
apartamentul lor şi nici banii nu prea 
ajungeau. Atunci au decis să se mute 
la sat, la părinţii lui. De la oraş n-au 
prea venit cu bani, dar cu pungile mai 
mult goale. S-au sfătuit cu părinţii lui 
şi cu ai ei şi au hotărât să constru-
iască o casă la ţară. Nu i-a fost uşor. 
Cu copil mic de câteva săptămâni în 
braţe gătea de mâncare la oamenii, 

care lucrau la casă. Dar, aşa şi n-au 
terminat-o într-o vară. Într-o diminea-
ţă soţul îi propuse să treacă cu traiul 
la părinţii ei până la anul viitor când 
vor termina casa. A acceptat. Cum 
numai s-au mutat cu traiul, el a ple-
cat la oraş în căutare de lucru pentru 
a întreţine familia şi cum a plecat, 
dus a fost. Jumătate de an n-a mai 
auzit nimic de el. A rămas de una 
singură cu un copilaş de câteva luni 
în  braţe. Fără casă, fără masă, fără 
nimic, numai ea şi copilul în seama 
părinţilor. Aşa au trecut patru ani de 
zile. Era angajată în serviciu şi pă-
rinţii o ajutau foarte mult. Într-o bună 
zi soţul a venit şi s-a rugat să-l ierte 
şi să-l primească înapoi. Ce era să 
facă biata femeie? Vroia ca copilul să 
aibă tată ca toţi ceilalţi. Totul mergea 
bine. Au cumpărat un lot de pământ, 
materiale de construcţie şi s-au înţe-
les din nou să-şi facă o casă. Dar, 

într-o bună zi, scum-
pul ei soţ a plecat 
din nou. Liliana nu 
s-a speriat. Cum a 
putut, a dus-o la ca-
păt. I-a fost foarte 
greu. Lacrimile nu 
i se uscau nicicând 
de pe obraz. Făcea, 
practic, imposibilul 
pentru copilaş. Tata 
e tată, se gândea, 
iar mama trebuie 
să-i facă fecioraşului 
o casă pentru a avea 
unde intra şi de unde 
ieşi când va fi mare. 
De aceea a rezistat, 
probabil, la toate 
greutăţile. Şi-a durat 
o casă după moda 
de azi, ba chiar mai 
frumoasă ca la alţii. 
Între timp, bărbăţelul 
ei cel drag nici nu-şi 
arăta ochii pe aca-
să. Peste vreo opt 
ani, când amenaja-
se deja toate odăile, 
şi-a făcut şi el apari-
ţia să vadă cât a mai 

crescut copilul. Era căsătorit cu o 
altă femeie şi avea doi copii mici. Lili-
ana nu s-a sfiit deloc, l-a primit ca pe 
cel mai drag oaspete, neştiind ce să-i 
mai pună pe masă. Au stat de vor-
bă mult. Femeia înţelese din discuţie 
că nu o duce chiar bine cu noua lui 
soţie. Acesta veni cu scopul să-l pri-
mească din nou, dar de data aceasta 
ea l-a refuzat. Acasă îl aştepta soţia 
şi ceilalţi doi copilaşi. Ce vină au săr-
manii copii? De ce să crească şi ei 
fără tată? Şi apoi, las să mai rabde 
şi el. Viaţa nu este miere, se gândi 
femeia. 

Nici n-a observat cum de la acea 
ultimă întâlnire s-au scurs 12 ani 
fără să mai primească o veste de la 
el. Între timp, întâlnise un alt bărbat 
harnic şi cuminte. S-au plăcut şi au 
decis să trăiască împreună. Ducea 
o viaţă ca-n poveşti, se bucura de 
atenţia şi iubirea omului drag, simţea 
cum întinereşte. Feciorul, care se fă-
cuse deja bărbat în stare, se bucura 
şi el că mama, iată, va avea un umăr 
de nădejde în caz că el va pleca să-
şi aranjeze viaţa. Dar, aripa neagră 
a destinului, a fâlfâit din nou peste 
casa ei. Peste puţin timp, soţul s-a 
îmbolnăvit grav şi a decedat. Şi de 
data aceasta, norocul a fost vitreg cu 
Liliana. Nu în zadar se spune în po-
por că dacă nu ai noroc de diminea-
ţă, nu-l ai nici până-n seară. Așa s-a 
întâmplat și în cazul acestei femei cu 
suflet blând.

Dumitru VERBIŢCHI

Ne-am dori cu toţii din plin să avem parte 
de această floare aleasă, mirosul căre-

ia îi îmbată din plin pe unii, dar care este 
deosebit de vitreg cu alţii. De cele mai mul-
te ori, însă, norocul este vitreg, după cum 
spuneam, cu noi sau, și de mai multe ori, nu 
știm să-l preţuim la moment, atunci când ne 
mângâie cu aripa-i blândă. După ce ne sca-
pă din mână, ne întrebăm cu amărăciune: 
unde-o fi norocul meu? Pe care cărări s-o fi 
rătăcit? 
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Antibioticul natural a cărui eficienţă
nici medicii nu şi-o explică

Oamenii folosesc turmericul de mii de 
ani, ca remediu natural pentru diverse pro-
bleme de sănătate, cum ar fi: probleme 
respiratorii, boli hepatice, boli de piele, con-
tracții musculare, tăieturi, răni și probleme 
gastrice. Este foarte bun în bolile digestive, 
în diferite tipuri de infecții, dar și în cazul 
anumitor tumori maligne.

De fapt, ingredientul de bază, activ al 
turmericului este curcuma. Ingredientul 
acesta activ are proprietăți antiinflamatorii, 
antioxidante și antibacteriene, ceea ce îl 
face o soluție naturală perfectă împotriva 
microbilor, gastritei, ulcerelor peptice și gas-
trice și Helicobacter pylori.

Cercetările evidențiază faptul că aceas-
tă substanță vitală are un impact pozitiv 
asupra ADN-ului și supraviețuirii celulelor. 
Este antiinflamator și, de asemenea, are 
capacitatea de a reduce simptomele oste-

oartritei; acest lucru se poate realiza prin 
administrarea zilnică a 200 mg de turmeric.

Turmerone este un alt ingredient activ 
în turmeric și este cunoscut ca un element 
bioactiv, care are capacitatea de a îmbună-
tăți funcția creierului și de a trata Alzheimer 
prin repararea celulelor din creier.

Cum se prepară antibioticul natu-
ral cu turmeric. 

Ingrediente: 1 lingură de condiment de 
curcuma, 100 grame miere naturală. 

Mod de preparare: Puneți ingrediente-
le într-un vas de sticlă și amestecați-le bine.  
Dacă aveți gripă, luați o jumătate de lingură 
de antibiotic la fiecare oră. A doua zi, luați 
aceeași cantitate, dar la fiecare 2 ore. În a 
treia zi, luați aceeași doză, de trei ori pe zi.

Nu înghițiți imediat amestecul, ci lăsați-l 
să se topească în gură. Dacă doriți, îl puteți 
adăuga în cafea, în ceai sau în lapte.

Este vorba de unul dintre cele mai populare 
condimente din lume. Pe lângă proprietăţile 

sale din sfera gastronomică, există informaţii co-
losale despre de calităţile sale medicinale. Este 
alimentul-moștenire. A fost folosit în medicina 
ayurvedică, indiană și chineză, are o aromă in-
tensă, unică și o culoare hipnotizantă, un galben 
superb.

Băutură cu eficacitate reală
Cafeaua este o băutură care poate 

preveni diabetul și hipertensiunea. Cât 
trebuie să bem zilnic pentru aceste efec-
te? 

O echipă de oameni de ştiinţă de la 
universităţile din Navarra, Spania, şi Ca-
tania, Italia, au identificat o „asociere între 
consumul de cafea şi o reducere a riscului 
de diabet de tip doi”.

De asemenea, potrivit cercetătorilor, 
„consumul de cafea pe termen lung este 
asociat cu un risc redus de hipertensiune 
arterială”.

Beneficiile sunt, însă, pierdute în cazul 
în care se consumă mai mult de patru căni 
de cafea pe zi.

Studiul sugerează ideea că un con-
sum moderat de cafea, atât cu cafeină, 
cât şi decofeinizată, poate fi asociat cu un 
risc redus de sindrom metabolic.

Sindromul metabolic reprezintă o serie 
de afecţiuni care se manifestă adesea îm-
preună şi cresc riscul de diabet, accident 
vascular cerebral şi boli de inimă. Acesta 
afectează, în medie, un adult din patru şi 

este descris de Sistemul Naţional de Să-
nătate din Marea Britanie (NHS) ca fiind 
„deosebit de periculos”.

Principalele componente ale sindro-
mului metabolic includ obezitatea, hiper-
tensiunea arterială, nivelul ridicat de trigli-
ceride, nivelul scăzut de colesterol HDL şi 
rezistenţă la insulină, scrie Agerpres.

Potrivit concluziilor studiului, o aso-
ciere între consumul de cafea şi un risc 
redus de obezitate este „mai puţin clară”. 

Un profesor asistent de la Universita-
tea din Catania, Giuseppe Grosso, care 
a participat la acest studiu, sugerează 
în concluziile cercetării că polifenolii din 
cafea ar putea fi implicaţi în beneficiile 
cafelei asupra sănătăţii, în special acizii 
fenolici şi flavonoidele.

Studiul a fost realizat independent, 
însă a fost comandat de Institutul pentru 
Informaţii Ştiinţifice despre Cafea, ai că-
rui membri sunt şase dintre marile com-
panii europene de cafea: Illycaffe, Jacobs 
Douwe Egberts, Lavazza, Nestle, Paulig 
şi Tchibo.

Poate reduce riscul de diabet și hipertensiune 
arterială! Care este cantitatea optimă pentru 

aceste efecte?  Consumul până la patru cafele pe 
zi poate reduce riscul de diabet de tip doi și de 
hipertensiune, conform concluziilor unui studiu 
recent, realizat de cercetători din Spania și Italia.

Cimbrul – plantă cu proprietăţi vindecătoare

Această plantă miraculoasă este folosi-
tă în tratamentul sclerozei multiple, a lupu-
sului, a artritei reumatoide și a fibromialgiei.

Consumul regulat de cimbru va accelera 
procesele de vindecare în organism, iar efec-
tele sale curative vor fi vizibile în câteva zile.

Preparați un decoct din cimbru, pentru 
a vă bucura de proprietățile sale uluitoare!

Ingrediente: o mână de cimbru 
(proaspăt sau uscat), o ceașcă de apă fier-
binte, miere (opțional). 

Mod de preparare. Spălați cimbrul, 
dacă e proaspăt, și așezați-l într-un vas. 
Fierbeți apa și când clocotește, turnați-o 
peste cimbru. Lăsați câteva minute să se 
infuzeze, după care strecurați. Puteți adău-
ga miere, dacă doriți să aibă un gust dulce.

Beneficiile cimbrului:
* Reglează tensiunea arterială
* Vindecă tusea persistentă și bronșita
* Ajută la formarea globulelor roșii
* Tratează oboseala cronică
* Tratează astmul
* Vindecă durerile de gât, laringita
* Alungă amețelile, lupusul și fibromi-

algia
* Vă scapă de artrita reumatoidă, de 

scleroza multiplă și ameliorează simptome-
le tiroidei Hashimoto

Specialiștii în medicina naturistă folo-
sesc cimbrul și uleiul de cimbru pentru toate 
aceste afecțiuni.

(Leacuri și terapii)

Există un condiment care este foarte miraculos. Pe lân-
gă gustul fabulos pe care îl dă mâncărurilor și salatelor, 

atunci când este folosit proaspăt sau uscat, cimbrul are o 
mulţime de proprietăți vindecătoare. Aceste calități incontes-
tabile ale cimbrului l-au făcut vedetă în farmacia naturistă. 
Acum există antibiotice naturale pe bază de ulei de cimbru.

Rubrică susţinută de  Valeria ŞTEFUREAC
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2020 – Anul Șobolanului Alb de Metal

În același timp, Șobolanul Alb de Metal 
poate reprezenta un vânt puternic în ho-
roscopul nostru, care învolburează apele 
vieții noastre, sau chiar un uragan. Apa 
semnifică pericol în I-Ching, iar uragane-

le pot provoca daune proprietăților noas-
tre, ce pot duce către dispute, confruntări 
acerbe. De aceea, în noul an, este esențial 
să fim mereu atenţi și prudenți, astfel încât 
să nu fim purtați de curentele oceanice ris-
cante ale unor certuri amarnice, dar nepro-
ductive, fără rost.

Nu trebuie ignorat faptul că Șobolanul 
este prima zodie din astrologia chinezeas-
că, și că, de aceea, anul 2020 marchează 
intrarea într-un nou ciclu al horoscopului 
chinezesc, unul al unor alegeri și decizii ra-
dicale, cu bătaie lungă în viitor.  Din acest 
motiv, este necesar să ne menținem mereu 
prudența atunci când ajungem la răspântii 
importante de drumuri, să ne ascultăm me-
sajele intuiției și nu neapărat pe cele apa-
rent raționale. Se spune, de altfel, că toate 
hotărârile pe care le luăm în cel dintâi an al 
unui nou ciclu astrologic chinezesc, ne vor 
influența timp de încă 12 ani!

Calmul, răbdarea, perseverența, cum-
pănirea grijulie a tuturor acțiunilor noastre   
principale se impune cu atât mai mult, cu 
cât Șobolanul de Metal este extrem de pa-
sionat în tot ce întreprinde, își pune liber-
tatea mai presus de orice și nu suportă să 
fie implicat în situații pe care le găsește a fi 
neplăcute ori plictisitoare.

Încearcă să-i domine pe alții, iar setea 
sa de a fi recunoscut și admirat pare să 
nu aibă limite. Foarte inventiv, ingenios, în 
aflarea soluțiilor problemelor sale, nu  ac-
ceptă cu una cu două eșecurile și nici nu 
este dispus să tragă învățăminte din ele.

În tradiția chinezească, elementul Me-
tal simbolizează toamna, vremea culegerii 
roadelor. Asta înseamnă că oamenii care 
au investit în anii anteriori, nu numai fi-
nanciar, ci și intelectul ori sentimental, se 
pot aștepta să-și fructifice din plin aceste 
investiții. De fapt, Anul 2020 al Șobolanului 
de Metal este unul al unor ambiții și strate-
gii reînnoite, în care putem renunța la ba-
lastul trecutului fără nici un fel de regrete.

Metalul poate fi atât rigid, cât și flexibil, 
și de aceea este indicat să învățăm cum 
să-i extragem întregul potențial, în orice 
aspect al existenței noastre.

Început pe 25 ianuarie 2020, noul An chinezesc 
și horoscopul chinezesc aferent sunt sub gu-

vernarea Șobolanului de Metal, asociat cu culoa-
rea albă și cea albastră, și cu Yang, un însemn 
al masculinităţii. Drept urmare, anul chinezesc 
2020, privit din perspectiva Șobolanului Alb de 
Metal, se poate asemui cu o corabie, cu un vas, 
ce traversează oceanul. Acest lucru înseamnă 
că trebuie să ne înarmăm cu răbdare în atinge-
rea destinaţiilor, scopurilor noastre, că trebuie 
să ne pregătim temeinic pentru a face faţă unor 
provocări, bătălii importante, chiar neașteptate 
ale existenţei noastre. 

Culorile norocoase ale anului 2020: alb şi albastru

Culorile norocoase din acest an, ce 
asigură un echilibru stabil al fluxului ener-
getic al celor cinci elemente esențiale din 
tradiția chinezească, sunt albastru și alb. 
Combinația dintre Apă (albastru) și Metal 
(alb) permite fluiditatea și dinamizarea că-
tre succes a tuturor demersurilor noastre.

Apa are capacitatea să prevină Metalul 
să fie prins în starea sa rigidă, războinică, 
vrăjmașă, ajutându-l să se adapteze cir-
cumstanțelor vieții, să capete clarviziune 
în acțiunile noastre viitoare.

Trebuie să ne aducem aminte că zo-
dia Șobolanului, una de Apă, se remarcă 
prin inteligență și intuiție. Pe de altă parte, 
Șobolanul de Metal, animalul chinezesc al 
anului 2020, se află într-o stare perpetuă 
de plutire între vis (Apă) și realitate (Metal).

Se anticipează o perioada în care sin-
gurătatea alternează cu o viață socială 
foarte bogată. Acest paradox este provo-
cat de faptul că Metalul întruchipează soli-
tudinea, pe când Șobolanul nu se simte în 
apele lui decât în preajma rudelor și ami-
cilor.

Trebuie să ne supraveghem încăpățâ-
narea sporită, întrucât aceasta poate duce 
la distrugerea armoniei din relațiile cu fami-
lia și prietenii.

Mutarea într-o altă zonă, poate chiar în 
străinătate, poate determina modificări pro-

funde în cercul nostru social. Deși oamenii 
apropiați par să ne ofere un sprijin constant, 
unele persoane răuvoitoare, invidioase ne 
pot pune piedici în înscrierea pe un nou tra-
seu al destinului nostru. Încă o dată, calmul 
și o determinare necutremurată de nimic 
trebuie să ne pună la adăpost de orice con-
juncturi neașteptate, neplăcute.

După un răstimp de pregătire și stu-
diu, perfecționare, din 2019, anul 2020 
este dedicat intrării în acțiune și punerii 
la punct a unor planuri cutezătoare. Par 
să apară multe oportunități profesionale. 
Cei în poziții de manageriat tind să iasă 
câștigători în fața competitorilor lor. Cei 
resemnați cu o afacere par să aibă îna-
inte realizări spectaculoase, neprevăzute 
de nimeni. Cei fără serviciu trebuie să-
și mărească eforturile de a-și găsi unul 
avantajos.

În plan financiar, este cazul să ne 
obișnuim să cheltuim mai puțin și să ne pu-
nem deoparte cu regularitate bani albi pen-
tru zile negre. Deși nu suntem conduși de 

tendințe păguboase de ezitare și lenevie, 
este important să ne menținem adaptabili-
tatea, astfel încât să putem profita de șanse 
imprevizibile, și să fim cu ochii în patru la 
oameni fără scrupule ce pot atenta să profi-
te de noi, fără să îi îndepărtăm însă cu du-
ritate, ci cu o diplomație fină, care să nu le 
rănească orgoliile.

În viaţa sentimentală, anul 
2020 este caracterizat de pasiune, înfo-
care erotică în cuplurile deja formate. Cu 
toate acestea, nu este o perioadă prielni-

că trasării unor planuri pe termen înde-
lungat în dragoste. Mai ales dacă suntem 
la debutul unei idile, ni se recomandă să 
ne asumăm un plus de luciditate, să gân-
dim mai puțin cu inima, și mai mult cu 
mintea, pentru a ne confirma reciprocita-
tea afectivă din legăturile noastre amo-
roase.
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La 2 ianuarie își va săr-
bători ziua de naștere dom-
nul 

Viorel
AIRINEI, 

ziarist-veteran și fost cola-
borator al săptămânalului 
„Libertatea Cuvântului”. 

Cu acest prilej, colegii de breaslă, care-l au 
ca prieten și îndrumător, sunt alături de el la 
bine și la greu, îl stimează pentru omenia lui 
proverbială, îi doresc multă sănătate, bunăsta-
re, bucurii și zile senine. Fie ca anul care își 
începe crugul să-i aducă 
lumină și căldură în casă 
și în suflet. 

La mulți ani și toți 
buni! 

BERBECUL.  Zilele de luni și miercuri repre-
zintă un vârf al acestei săptămâni în plan profesi-
onal. Afișezi un randament foarte ridicat, în pofida 
faptului că energia de care dispui nu este prea 
mare. Încearcă să duci cu tine în 2020 această eti-
că profesională care te distinge de alții.  Cât priveș-

te relațiile de familie, săptămâna aceasta nu prezintă provocări 
majore, iar evenimentul cel mai important al acestor zile, trece-
rea în noul an, se arată a fi unul reușit. 

TAURUL. Marte poposește în casa banilor și 
a bunurilor de care dispui, indiciu că ar fi recoman-
dat să pășești în 2020 cu intenția de a dezvolta o 
colaborare mai bună cu ceilalți – clienți, colabora-
tori și asociați – în vederea sporirii profiturilor pe 
care le realizați împreună sau care se datorează 

unor sume puse la comun.  Aceeași planetă dinamizează at-
mosfera în plan sentimental, susținându-ți orice plan de an nou 
care urmărește să revitalizeze relația cu partenerul de viață. 

GEMENII.  Marte ajunge în casa asocierilor, 
semn că primele săptămâni ale lui 2020 vin la pa-
chet cu oportunități să dezvolți parteneriate deja 
existente și să cunoști oameni noi. Alături de acești 
oameni ai posibilitatea să te dezvolți foarte mult.  În 
noaptea dintre ani, ai lângă tine familia, prietenii, 

dar și unele persoane din cercuri foarte importante. Poți realiza 
multe lucruri, dacă reușești să stabilești și să dezvolți relațiile 
cu acești oameni. 

RACUL.  Același Marte își face simțită influ-
ența în planul muncii, acolo unde dai dovadă de un 
randament ridicat, dar și de tendința de a trata une-
le lucruri cu o superficialitate care nu îți este carac-
teristică. Petrecerea de revelion îi surprinde pe unii 
nativi departe de casă. Aceste reîntâlniri îți produc 

multe amintiri frumoase și te fac să rememorezi evenimente și 
episoade similare din trecut. Îți face bine să călătorești, dar și 
prezența celor dragi.

LEUL. Te alegi cu multe lucruri de făcut la 
serviciu. Așadar, nu îți va fi ușor să te ridici la stan-
dardele superiorilor ori să livrezi rezultatele care se 
așteaptă de la tine. În final, te vei descurca mai 
mult decât onorabil, dar trebuie să te asiguri că nu 
ceri de la tine mai mult decât poți oferi. Marte po-

posește sâmbătă în casa iubirii și a copiilor din horoscopul tău 
general, semn că treci în noul an cu un obiectiv foarte impor-
tant: acela de a lucra mai mult la relația cu partenerul de viaţă. 

FECIOARA.  La serviciu este posibil ca inter-
acțiunile cu clienții și colaboratorii să nu evolueze 
tocmai în modul în care te-ai așteptat. Masa de re-
velion te surprinde alături de persoanele la care ții, 
dar atmosfera este una veselă, care îți prinde bine. 
Ține însă cont că, începând de sâmbătă, crește ris-

cul apariției unor motive de discordie.
BALANŢA. Intrarea lui Marte în casa comu-

nicării, eveniment care are loc sâmbăta aceasta, 
prefigurează un început bun de an, iar această ma-
nieră convingătoare în care îți expui ideile este una 
de pe urma căreia s-ar putea să ai mult de câștigat, 
mai ales în cadrul întrevederilor de afaceri și al ne-

gocierilor.  Trecerea dintre ani te găsește în compania rudelor și 
prietenilor. Te simți bine alături de ei, se vede că ai așteptat mult 
acest moment, dar pare că ai făcut eforturi mari să te pregătești 
pentru acest moment. 

SCORPIONUL. Marte ajunge săptămâna 
aceasta în casa banilor și a bunurilor din horosco-
pul tău general, iar ceea ce face cu această ocazie 
este să producă schimbări în obiceiurile tale finan-
ciare. Pe de-o parte, există posibilitatea să cheltu-
iești mai mult decât de obicei, dar pe de altă parte, 

s-ar putea să primești șanse de câștig rapid și fără prea mult 
efort. Încearcă să păstrezi echilibrul. Mulți dintre nativii acestui 
semn sărbătoresc revelionul alături de persoana iubită. 

SĂGETĂTORUL.  Cu Marte în zodia naște-
rii tale, este de așteptat ca, în plan profesional, să fii 
gata de acțiune. O astfel de atitudine te scoate din 
anonimat și te propulsează în lumină la serviciu. 
Așadar, este de așteptat ca primele săptămâni ale 
noului an să fie unele decisive pentru traiectoria pe 

care o apucă domeniul vieții tale profesionale în viitor. Seara de 
revelion, astrele ne indică doar faptul că șansele sunt mari să 
petreceţi împreună cu familia. 

CAPRICORNUL.  În această săptămână 
deții o mentalitate de învingător, care te scoate 
din toate încurcăturile. Nu se întrevăd mari pro-
vocări la serviciu, dar lucrurile se vor desfăşura 
în favoarea ta. Ești o persoană capabilă, iar în 
acele zile ești mai conștient ca oricând. În cazul 

tău, seara dintre ani este una pe care o petreci alături de cei 
apropiați. Nu vei duce deloc lipsă de conversații și multă voie 
bună, să discutați planurile voastre pentru 2020. 

VĂRSĂTORUL.  Luna se mișcă prin casa 
banilor și a bunurilor, ceea ce înseamnă că s-ar pu-
tea ca finalul de an să-ți aducă unele oportunități 
de suplimentare a bugetului și de valorificare a unei 
părți din economii. Încearcă totuși să nu cheltuiești 
prea mult, întrucât există riscul să te duci prea de-

parte cu achizițiile în aceste zile. Astrele nu ne oferă prea multe 
informații cu privire la modul în care vei sărbători trecerea dintre 
ani. Dar, primele săptămâni ar putea aduce în viața ta persoa-
ne care vor avea o influență mare asupra ta.

PEȘTII. Marte poposește în casa carierei 
din horoscopul tău general, iar acest lucru indică 
faptul că, în primele săptămâni din 2020, dome-
niul vieții tale profesionale poate accelera destul 
de puternic. Trecerea dintre ani va fi una cu ade-

vărat memorabilă. Cu toate că resimți încă oboseala care ți-a 
fost pricinuită în 2019, ai totuși un tonus bun, iar el se face 
simțit mai ales atunci când interacționezi cu persoanele im-
portante pentru tine. 

HOROSCOP
30.12.2019-5.01.2020

Anul Nou ne adu-
ce o nestinsă bucurie 
în casa familiei noas-
tre. Din partea veri-
șoarei Lenuța, a buni-
cii Maria, a părinților, 
a mătușii Lilia, Valea 
și Marusea, adresăm 
cele mai sincere feli-
citări, urări de bine și 
sănătate scumpului 
nostru nepoțel 

Maximca 
LUPOI

din satul Costiceni, ra-
ionul Noua Suliță, care 
la 1 ianuarie 2020 își 
va adăuga în micuțul 
buchețel feeric a 3-a 
crenguță de brăduleț 
verde, presărată cu 
fulgi argintii de nea.

Dragul nostru!
Să crești mare fără întristare.

Să-ți fie cald, în alinare.

Sănătos, blând, drăgălaș,

Păzit mereu de îngerași.

Să ai căldură părintească,

Toți cei dragi să te iubească.

La mulţi, mulţi ani!

Colectivul redacției „Libertatea Cuvântului” exprimă profunde  condoleanțe cores-
pondentului voluntar, domnului Ion Criliuc din or. Hliboca şi întregii familii îndurerate 
în legătură cu pierderea grea – trecerea în lumea celor drepţi 
a scumpului frate – 

EUGEN. 
Fie-i ţărâna uşoară, iar Bunul Dumnezeu 

                       să-l odihnească în Împărăția Sa veşnică! 

La 26 decembrie, la câțiva pași 
de noul an, își sărbătoreşte ziua 
de naștere domnul 

Anatolie
PIŢUL, 

primarul Comunității Teritorial Uni-
te Ciudei, raionul Storojineț. Nu 
întâmplător casa domnului Ana-
tolie se află la hotarul între satele 

Ciudei și Igești, care au format această comunitate. 
Primarul Anatolie Pițul se bucură de susținerea lo-
cuitorilor ambelor sate și aceasta îl ajută să realize-
ze planuri frumoase, întru binele oamenilor. 

Cu ocazia acestui eveniment important în viața 
lui personală, locuitorii din Ciudei și Igești îi urează 
domnului primar Anatolie Pițul cutezanță, fermitate 
și înțelepciune pentru a duce la bun sfârșit cele în-
cepute, să fie tare pe poziție în apărarea intereselor 
Comunității.  Ei îi mai doresc multă sănătate, fericire 
și iubire, bunăstare și mari realizări.

La mulţi ani fericiţi! 

La început de an își 
marchează ziua de naș-

tere domnul 
Vasile 
BÂCU, 

poet și ziarist, președin-
tele Societății pentru Cul-
tura și Literatura Română 
în Bucovina „Mihai Emi-

nescu”, redactorul-şef al ziarului raional 
„Gazeta de Herţa”.  

Colegii de condei, animatorii vieții cultu-
rale a românilor nord bucovineni și toți ad-
miratorii talentului său îi urează multă să-
nătate, iubire și armonie în familie, bucurii 
în urma copiilor și nepoților, iar frumoasele 
poezii pe care le scrie în zori de zi să vadă 
lumina tiparului pentru a înnobila sufletele 
cititorilor. 

La mulți ani și la mai mare! 
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