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Mihai GROSU: O alegere înțeleaptă pentru un viitor mai bun!
Stimați concetățeni!

Pentru mulți a fost o surpriză
faptul că am decis să mă înscriu
la alegerile parlamentare anticipate din 21 iulie 2019. Nu sunt
politician de meserie, de aceea
m-am înscris în cursa electorală
în calitate de candidat independent. Motivul deciziei mele a fost
următorul: de ce Ucraina rămâne
o țară bogată cu oameni săraci?
Pentru că țara este condusă de
politicieni corupți. Nu putem tolera faptul că avem funcționari
publici cu salarii de sute de mii
de grivne, în timp ce milioane de
oameni simpli trăiesc sub limita
sărăciei. Am convingerea fermă
că acei care fură trebuie să fie
pedepsiţi.
Am 51 de ani, sunt tată a doi
copii și mă consider un om realizat
în viață. Întotdeauna am știut să întind mâna și am spus de fiecare
dată ceea ce cred direct şi în faţă.
Eu am soluții concrete pentru probleme reale. Am elaborat strategii
pentru dezvoltare economică, care
pot asigura creșterea veniturilor cetățenilor. Am creat zeci de locuri de
muncă și cunosc bine problemele
oamenilor. Cu cinci ani în urmă am
înființat ziarul „Libertatea Cuvântului”, care în scurt timp a devenit cea
mai tirajată publicație românească
din Ucraina. Sunt un om al faptelor
și mai puțin al vorbelor. Dacă politicienii care s-au perindat la putere
în cei 28 de ani de independență

și-ar fi onorat măcar o promisiune
electorală, viața noastră ar fi fost
acum alta. Programul meu electoral este orientat spre asigurarea
unui trai decent pentru fiecare ce-

tățean și consolidarea echității sociale. Stoparea migrației forței de
muncă și crearea de noi locuri de
muncă în scopul motivării tinerilor
de a rămâne acasă reprezintă o

prioritate a programului meu electoral. Stimați concetățeni, viitorul
se află în mâinile noastre și este
important să facem alegerea potrivită și înțeleaptă.

Mihai GROSU, șef-redactor
al ziarului „Libertatea Cuvântului”, candidat independent
la funcția de deputat în Rada
Supremă pe Circumscripția
electorală nr. 203

Tinerii – speranţa Ucrainei

În ultima duminică din iunie este marcată Ziua tineretului
Mesaj de felicitare
În prezent are loc reformarea politică a ţării.
Următorul pas îl constituie schimbările în economie. Societatea are nevoie de tineri bine instruiţi, dezvoltaţi multilateral şi creativi, în stare
să contribuie la prosperarea ţării. Este o şansă
pentru voi, cei tineri, şi trebuie să vă folosiţi de
ea din plin.
În politică şi în economie e ca şi în sport.
Aceste transformări au nevoie de oameni cinstiţi
şi cu principii morale înalte, important fiind neacceptarea corupţiei şi a filosofiei consumului.
Strategia dezvoltării ucrainene cere decizii noi
şi neordinare. Sunt convins că tineretul nostru
talentat este capabil de aceasta. Tehnologiile

performante şi informative sunt acea piaţă, unde
tineretul joacă un rol-cheie. Ele pot deveni locomotiva succeselor noastre. Consider: caracterul
naţional, accentul eficient românesc în multe lucruri pot fi decisive.
În sport învinge cel care are mai multă măiestrie, e mai rezistent, mai iute şi cu un profund
sentiment patriotic. În viaţă e la fel. Pe podium
urcă doar cei care trăiesc cu filosofia biruitorului.
Stimaţi tineri! Angajaţi-vă la opera de făurire a statului, atât în politică, cât şi în business.
Aşteptăm de la voi idei şi soluţii proaspete şi interesante!
Felicitări cu prilejul sărbătorii! Mult succes şi
încredere în forţele proprii!
Mihai GROSU

Frați români, nu vă lăsați!
La „Libertatea Cuvântului” vă abonați!
Continuă abonarea pentru a doua
jumătate a anului 2019
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Rusia, readmisă în Adunarea Parlamentară. Ucraina şi-a suspendat participarea
la lucrările APCE
Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei
(APCE) a votat un text ce face posibilă revenirea
Rusiei în această instanţă, după cinci ani de criză
instituţională în relaţia cu Moscova. După 4 ore de
dezbateri aprinse, urmate de aproape 5 ore de votare a amendamentelor, 118 parlamentari ai statelor-membre ale Consiliului Europei au acceptat, în
cele din urmă, spre marea dezamăgire a Ucrainei.
Un număr de 62 de parlamentari au votat împotrivă, iar 10 – s-au abţinut. De menționat că delegația
Ucrainei la APCE (în imagine) a părăsit ședința,
pe motiv că membrii acesteia nu vor să stea într-o
încăpere cu ucigașii ruși. Anunțul a fost făcut de
vicepreședintele Parlamentului din Ucraina, Irina
Gherașcenko, pe pagina sa de Facebook. Președintele Volodymyr Zelenskyi s-a declarat la rândul
său „dezamăgit” față de decizia de a autoriza revenirea Rusiei, afirmând că a încercat să-i convingă
pe cancelarul german Angela Merkel și pe președintele francez Emmanuel Macron să-l susțină.
„Am spus atunci, revenirea Rusiei poate fi posibilă
doar după ce Rusia va îndeplini cererile principiale
ale AP. Îmi pare rău că partenerii europeni nu neau auzit. Mulțumesc delegației ucrainene care a
luptat până la final”, scrie Zelenskyi pe Facebook.
APCE este unul din organele Consiliului Europei ce reuneşte delegaţii ale aleşilor celor 47
de state-membre. Actele adoptate de APCE nu
au forţă juridică obligatorie. Adunarea emite însă
recomandări sau solicită statelor explicaţii privind
situaţia drepturilor omului sau a democraţiei. Din
anul 2014, a reprezentat un cadru pentru manifestarea conflictului dintre Rusia şi Ucraina.

Avertisment grav din Alegeri parlamentare 2019. Câte partide sunt
Europa. Sancțiunile înscrise în cursa electorală
împotriva Rusiei pot fi
anulate în orice clipă
Majoritatea cetățenilor ucraineni vor
să vadă fețe noi în politică. Totuși, vechii
politicieni nu vor dispărea de pe arena
politică. Mulți dintre aceștia își vor asigura mandatul de parlamentar în circumscripțiile uninominale. Rada Supremă
de următoarea legislatură va număra
442 de deputați ai poporului. 225 dintre
aceștia vor accede în Parlament pe listele de partid, iar 199 – pe circumscripțiile
uninominale. La data de 25 iunie 2019,
pe site-ul Comisiei Electorale Centrale
(CEC) erau înregistrate 24 de partide
care au depus documentele necesare
pentru participarea la cursa electorală.
Rezultatul posibil al alegerilor parlamentare din 21 iulie este monitorizat

periodic de către sociologi.
Potrivit sondajelor din iunie,
efectuate de Grupul sociologic „Rating”, partidul „Sluga Poporului” poate obține
aproximativ 47% din voturi,
Platforma de Opoziție a lui
Viktor Medvedciuk – 11%,
partidul „Golos” al lui Sviatoslav Vakarciuk – 8%,
„Batkivșcyna”, conducă de
Iulia Tymoșenko – 7%, iar
Solidaritatea
Europeană
a lui Petro Poroșenko – 5%. Potrivit
rezultatelor sondajelor, restul partidelor nu acced în Parlament, dar pot
avea reprezentanți care vor câștiga în

circumscripțiile uninominale. În pofida
pronosticurilor date de sociologi, rezultatele alegerilor pot aduce surprize
neașteptate.

Tinerilor le cresc „coarne” din cauza telefoanelor mobile

Sancțiunile împotriva Rusiei nu sunt ceva permanent și pot fi anulate în orice clipă, a declarat prim-ministrul Franței, Édouard Philippe, în cadrul unei conferințe de presă după întrevederea cu premierul rus,
Dmitri Medvedev, la Le Havre. „Relațiile între cele
două țări nu se limitează la relațiile dintre state, ele
se sprijină și pe popoarele noastre, teritoriul nostru,
trecutul nostru literar”, a menționat Philippe. Acesta
a mai adăugat că „țările noastre împărtășesc uneori
poziții comune, uneori pozițiile diferă, există unele
probleme în care avem divergențe”. „Însă în Franța
auzim uneori un refren că dialogul între Franța și Rusia ar fi insuficient. Vrem să spunem tuturor cine este
gata să audă că acest lucru nu corespunde realității”,
a subliniat premierul francez.

Tehnologia mobilă a transformat
modul în care trăim, citim, muncim, comunicăm, modul în care facem cumpărături, dar și modul în care ne construim
relațiile. Însă, ceea ce nu știm este modul în care aceste mici dispozitive ne
remodelează scheletul, modificându-ne
nu doar comportamentele, ci, probabil,
și corpurile. Astfel, potrivit unor noi cercetări, tinerilor au început să le crească
un fel de „coarne” din cauza posturii în
momentul în care folosim telefoane-

le mobile, relatează Washington Post.
Noi cercetări în domeniul biomecanicii
sugerează că tinerii au început să dezvolte o serie de excrescențe osoase
foarte similare cu coarnele în spatele
craniilor – ciocuri osoase cauzate de înclinarea înainte a capului, care schimbă
greutatea dinspre coloana vertebrală la
mușchii din spatele capului, producând
creșterea osului în zona în care se conectează tendoanele și ligamentele.
Transferul de greutate care cauzează

acumularea poate fi comparat cu modul
în care pielea se transformă într-o bătătură ca răspuns la presiune sau frecare. Rezultatul este un cârlig sau un corn
care se ivește din craniu, chiar deasupra gâtului. Astfel, potrivit unor cercetători de la Universitatea Sunshine Coast
din Queensland, Australia, smartphon-urile conturează forma umană, din
cauză că utilizatorii se înclină pentru a
vedea ce se întâmplă pe dispozitivele
miniaturale.
Pagină realizată de Mihai URSU
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Pe piața funciară trebuie să se simtă bine orice producător agricol

P

roblema cea mai discutată în pragul oricărei campanii electorale – și prezidențiale, și parlamentare – este cea a creării în Ucraina a pieții funciare.
Pentru alegătorul de rând, mai ales pentru cel de la sate, aceasta se reduce
la o simplă întrebare: se vor putea vinde sau nu terenurile arabile? Câteva
componențe ale Radei Supreme au speculat cu chestiunea dată și, pentru a
nu-și asuma răspunderea pentru o decizie extrem de importantă pentru țară,
s-au încumetat doar să „apese pe frână”, să prelungească din an în an moratoriul asupra vinderii-cumpărării terenurilor arabile. Iar Ucraina continuă să
rămână până în prezent una din puținele țări din lume, unde nu funcționează
piața funciară.

În timpul unei recente întâlniri cu oamenii de afaceri, noul Președinte al Ucrainei,
Volodymyr Zelenskyi, a dat de înțeles că
nu exclude faptul că chestiunea suspendării moratoriului asupra vinderii terenurilor
arabile va fi soluționată până la finele anului
curent. Este clar de la sine că de ea se va
preocupa noul Parlament, în care Președintele speră să aibă mulți adepți. Șeful statului
mai contează și pe faptul că în septembrie
va începe să funcționeze și un nou Guvern,
care va realiza decizia luată de deputații
poporului. Volodymyr Zelenskyi a constatat
că oamenii trebuie pregătiți: „Sătenii trebuie
să înțeleagă că nimeni nu le ia pământul”.
Adică înșiși ei decid să vândă sau să dea
în arendă cotele lor de pământ. Unica deosebire e că în cazul dat vor acționa prețurile
de piață.
Unii specialiști și experți ucraineni,
dar și de peste hotare, printre aceștia
fiind și potențiali investitori, consideră că
Ucraina face parte din categoria țărilor cu

cel mai mare potențial pentru dezvoltarea agriculturii. Ei presupun că după ce
în țara noastră va începe să funcționeze
piața funciară, potențialul ei va crește de
câteva ori.
Adepții pieții funciare se conduc după
principiul că oamenii sunt predispuși să aloce mai mult în ceea ce le aparține, și nu în
ceea ce arendează. Deci, între actul de stat
de proprietar funciar și acordul de arendă
a pământului este o deosebire esențială,
chiar dacă ultimul act legislativ a fost întocmit pe o perioadă îndelungată.
Mulți săteni – și micii proprietari funciari,
și arendașii – pun preț anume pe arenda
cotelor de pământ. Dispoziția lor este exprimată de unele formațiuni politice care
pretind să depășească pragul de trecere în
noul Parlament. Unii propagandiști înflăcărați caută să-i dea problemei date o nuanță
dramatică: „O bogăție i-a mai rămas Ucrainei – pământul. Dacă-l vindem, vindem și
țara”.

– Cine o să cumpere pământ? Desigur
cei bogați, fiindcă ei au bani, afirmă primarul
satului Budineț, raionul Storojineț, domnul
Nicolae Fedorean. În satul nostru nu sunt
cote de pământ nelucrate, nici un ar nu stă
pârloagă. Le arendează câțiva consăteni,
precum și holdingul agrar „Mria” din regiunea Ternopil. Deocamdată sătenii, micii proprietari funciari, sunt mulțumiți. Holdingul
„Mria” a ajutat și școlii – a cumpărat calculatoare, îi ajută și pe participanții la luptele
din Donbas, adică își asumă anumite funcții
sociale.
Dar ce zice fermierul? Fermierul Vasile
Stadniciuc din Balcăuți, raionul Noua Suliță,
în momentul de față este preocupat de pregătirile pentru seceriș.
– Undeva la sfârșitul acestei săptămâni
voi începe recoltarea orzului de toamnă,
spune domnul Vasile. Am 4 hectare de orz
de toamnă și tot atâtea – de grâu de toamnă. Plantele s-au dezvoltat normal. Dacă
nu ne împiedicau ploile abundente din luna

mai, reușeam aplicarea mijloacelor de protecție a plantelor și, evident, recolta era mai
bună. Însă, sunt mulțumit de starea tuturor
culturilor pe care le cultiv.
Desigur, am auzit despre intențiile de
a pune în funcțiune piața funciară. Ce să
zic? Țin minte de la buneii mei – cel care
ajunge să-și vândă pământul nu-i gospodar bun. Orice s-ar spune, însă noi nu
suntem pregătiți de piața funciară. Cine
vor sări primii să cumpere terenuri arabile?
Desigur, cei care deja au sute de mii de
hectare și nu fermierul de rând. Fermierii
au nevoie de o bancă specială, care să le
dea credite cu dobândă mică, numai așa
ei vor putea cumpăra cotele de pământ pe
care le arendează, desigur la propunerea
proprietarilor acestora.
Dar, proprietarii cotelor de pământ date
în arendă sunt mulțumiți. Înainte vreme, pe
timpul colhozului, rar care agricultori primea
câte 200-300 kilograme de grâu, mecanizatorii participanți la seceriș, primeau ceva
mai mult. Iar acum noi, arendașii, fiecărui
proprietar funciar, care ne-a încredințat cota
lui de pământ, îi plătim câte o tonă de cereale. În trecut gospodarii noștri, pentru a
câștiga o tonă de pâine, mergeau la lucrări
de sezon în regiunile din sudul Ucrainei,
grânarele țării. Prin urmare, arenda este
convenabilă.
Voi menționa și alt fapt. Pe piața
funciară trebuie să se simtă bine orice
producător agricol, mai ales fermierii. De
banca funciară am vorbit mai sus. Paralel trebuie dezvoltată și industria constructoare de mașini agricole autohtonă.
Holdingurile și firmele agrare mari dispun
de tehnică performantă, adusă de peste
hotare. Acesta rămâne un vis nerealizat
pentru fermierii mai mici. De aceea, noi
contăm anume pe tehnica agricolă produsă în țară, care va fi cu mult mai ieftină decât cea străină. Fără rezolvarea
problemelor, cu care se confruntă micile
gospodării agricole, nu va putea funcționa eficient piața funciară.

Imașuri fără vite și oi

S

ăteanul nostru este deprins să crească și să îngrijească
de animale. Până nu demult în sat nu era considerat gospodar acela, care nu avea o vacă pe lângă casă. Când au
dispărut colhozurile s-au găsit săteni ce țineau chiar câteva
vaci. Dar, în urma colhozurilor, s-a rărit și numărul întreprinderilor de procesare a laptelui și entuziasmul sătenilor noștri
s-a răcit. Tinerii pleacă din sat, pensionarii nu mai au puteri
să întrețină o vacă și imașurile din jurul localităților sunt mai
mult pustii, rar unde vezi câte o vacă.

În Ucraina se menține tendința reducerii
șeptelului de animale domestice. În decursul
a patru luni ale anului curent șeptelul de vite
mari cornute s-a redus cu 3,5 la sută sau
cu 3.729,2 mii de capete în comparație cu
perioada respectivă a anului trecut. În cazul
dat trebuie învinuiți nu numai sătenii, ci și întreprinderile agricole. Doar 69,6 la sută din
șeptelul vitelor mari cornute sunt întreținute
anume în gospodăriile individuale ale sătenilor, inclusiv 76,2 la sută din șeptelul de vaci
cu lapte. Unde sunt fermele și complexele
zootehnice de cândva? Chiar și unii agricultori cu renume au declarat că lor le este mai
convenabil să crească porci, decât să aibă o
fermă de vaci, care necesită cheltuieli supli-

mentare, mai trebuie și o bază furajeră corespunzătoare, nemaivorbind de munca de
selecție care durează ani de zile.
Dar și numărul porcinelor e în scădere
în toate categoriile gospodăriilor agricole.
În perioada analizată șeptelul de porcine
a scăzut cu 6.136,5 mii capete. O situație
asemănătoare e și în privința ovinelor. O
scădere simțitoare a fost înregistrată la întreprinderile agricole – cu 7,5 la sută, iar în
gospodăriile individuale ale sătenilor – cu
1,9 la sută. Aceștia mai țin la tradițiile ciobănești, pe când gospodăriile agricole nu prea
au turme de oi, căci ramura dată este nerentabilă. Lâna aproape că nu se cumpără,
iar carnea de oaie constituie doar 1 la sută

din întreaga cantitate de carne consumată
în țară. Valorează doar brânza de oi.
În regiunea Cernăuți situația în sectorul
zootehnic e ca și cea din țară în ansamblu.
La data de 1 mai anul curent șeptelul de vite
mari cornute a înregistrat o scădere cu 3,8 la
sută față de indicii din perioada respectivă a
anului trecut. Numărul vacilor cu lapte s-a re-

dus cu 5 la sută. A scăzut și mai mult șeptelul
de porcine – cu 9,5 la sută. Mai puțin, cu 0,5
la sută s-a redus șeptelul de ovine.
Și noi visăm la producție animalieră ieftină?!
Pagină realizată de
Vasile CARLAŞCIUC
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Cronica penală

Bărbat judecat pentru agresarea propriului tată

O instanță din regiunea Cernăuți l-a condamnat pe un bărbat pentru că i-a aplicat leziuni
corporale tatălui său. Ancheta a
stabilit că în luna mai a anului curent, inculpatul, în timp ce consuma cu tatăl său băuturi alcoolice,
i-a aplicat câteva lovituri de cuțit
părintelui din cauza divergențelor
referitoare la preferințele muzicale. Infractorul și-a recunoscut în
totalitate vina, iar părintele a rugat judecata să nu-l pedepsească
prea aspru. Instanța i-a pronunțat
bărbatului o sentință sub formă de
privare de libertate pentru o perioadă de doi ani.
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Femeie condamnată pentru
că și-a abandonat copilul
nou-născut să moară

O femeie de 22 de ani a primit un an și jumătate de închisoare pentru ca și-a abandonat
copilul nou-născut să moară.
Anchetatorii au stabilit ulterior
că acel copil nu era dorit pentru
tânăra mamă. Ea nu a stat la
evidență medicală și nu a solicitat asistența oamenilor în halate albe. La data de 8 februarie
anul curent femeia a născut de

sine stătător o fetiță sănătoasă.
Ea a înfășurat nou-născutul într-o față de masă și a lăsat-o să
moară în poiata găinilor. Potrivit experților, copilul ar fi murit
din cauza frigului. Anchetatorii
au mai aflat un fapt: femeia ce
și-a abandonat fetița să moară
are un copil mai mare, pe care-l
educă mamă-sa în regiunea
Ivano-Frankivsk.

950 de euro dați
escrocilor pentru
salvarea tatălui

O fetiță a fost păcălită de escroci.
Ea le-a scos din casă 950 de euro,
care erau necesari, chipurile, pentru
salvarea tatălui ei. Timp de două zile
un bărbat necunoscut îi telefona în
permanență, anunțând-o că părintele,
care se află peste hotarele Ucrainei, a
nimerit într-un accident rutier și are nevoie de bani pentru a se trata. În plus,
necunoscutul i-a interzis copilului să-i
comunice mamei această informație.
Așa a vrut destinul ca această întâmplare să aibă un final plăcut. După ce
banii au fost transmiși unui taximetrist,
acesta a alertat poliția, iar oamenii legii au luat legătura cu mama fetiței și
i-au restituit întreaga sumă.

Medic învinuit de moartea
unui copil

Patru ani de detenție pentru fabricarea
drogurilor
Un locuitor al raionului Vijnița va petrece patru ani în locurile de ispășire a
pedepsei pentru fabricarea, păstrarea și
realizarea drogurilor. Judecata a constatat
că bărbatul, condamnat în trecut pentru
fapte analogice, nu a dorit să meargă pe
calea cea dreaptă, ci a decis din nou să
practice meseria din trecut. Oamenii legii
au găsit la domiciliul bărbatului mai multe
probe, care îi demonstrează vinovăția. În
afară de aceasta, în momentul percheziției
în casa inculpatului a fost găsit un alt bărbat dependent de narcotice. Pentru faptele
comise infractorul a primit o pedeapsă de
patru ani și trei luni de detenție.

Opt milioane pe gura lupului: banii au fost
orientați pentru reparația unor cazarme
inexistente
Organele de drept din ținut în comun
cu Direcția teritorială a Biroului Național
de Investigații, cu sediul în centrul regional Hmelnițki, anchetează un dosar
penal în legătură cu irosirea de mijloace
bănești în timpul construcției cazarmelor militare în orașul Cernăuți. Potrivit
anchetatorilor, în anul 2018, Ministerul
Apărării a alocat mijloace bănești pentru
efectuarea lucrărilor de construcție și reparație a unui șir de obiective din ramura de apărare. Tot anul trecut militarii au
efectuat o serie de achiziții pentru suma
de 8,16 milioane grivne pentru îndeplinirea lucrărilor de construcție a unor
obiective care nu există. Cercetările în
acest caz continuă. Șefii companiilor
antrenate în aceste lucrări vor trebui să
răspundă în fața legii.

Un medic pediatru a fost
adusă pe banca acuzaților, învinuită fiind de moartea unui
băiețel de doi ani. Copilul a fost
adus la spital și diagnosticat cu
pneumonie. Peste o zi el a căzut în comă din care nu s-a mai
trezit. Peste încă o lună copilul a
murit în secția de terapie intensivă. Femeia-medic este acuzată de indiferență în timpul înde-

plinirii obligațiunilor de serviciu.
Medicul de familie, care a pus o
diagnoză incorectă, a fost adus
pe banca acuzaților. Numai
după ce a fost adus la Cernăuți,
copilului i s-a pus diagnoza corectă – Sindromul Reye – un fel
de hepatită fulminantă şi edem
cerebral. Este precipitat la copii
sub 4 ani tratați cu AAS ca antipiretic în infecții virale.

Fumatul în pat: la Secureni
încă un om a murit în incendiu

Pompierii au fost alertați de
o femeie, care a comunicat că
din casa vecină iese fum și că
în interior se poate afla proprietarul. Pompierii au sosit la scurt
timp şi au lichidat flăcările pe o

suprafață de 60 metri pătrați. Din
păcate, în una din odăi ei au descoperit cadavrul ars al bărbatului
în vârstă de 65 de ani. Corpul
neînsuflețit a fost trimis la expertiza medico-legală.

Pagină realizată de Dumitru VERBIŢCHI
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Cum se congelează corect fructele și legumele ca
să rămână la fel de gustoase și pline de vitamine

B

unătăţile naturii de sezon pot fi păstrate şi
dacă le congelăm. Există câteva secrete, nu
sunt greu de pus în practică şi oferă garanţia
că legumele sau fructele pe care le veţi scoate
din congelator vor fi la fel de bune şi gustoase.
În plus, îşi vor păstra vitaminele, prospeţimea şi
gustul autentic.

Fructele şi legumele conţin o enzimă
care rămâne activă şi după ce au fost culese şi care ajută la coacerea lor. Aşa se face
că atunci când punem la congelator fructe sau legume pe care doar le-am spălat,
dar sunt în stare naturală, când le scoatem
sunt moi. De aceea trebuie să procedăm
astfel:
Blanșarea legumelor înainte de congelare – procedeul obligatoriu pentru o
conservare reușită
Blanșarea legumelor este procedeul obligatoriu de opărire și răcire bruscă
a acestora înainte de congelare. Datorită
blanşării, legumele își vor păstra toate calitățile după decongelare.
Blanșarea reprezintă modalitatea de pregătire a alimentelor, prin opărirea rapidă a
acestora, pentru o perioadă scurtă de timp,
urmată de introducerea legumelor sub jet de
apă rece sau în castron cu apă cu gheață.
Pentru reușita procesului de blanșare,
apa trebuie să fie în plin proces de fierbere.
Perioada de timp în care legumele sunt ținute

în apa fiartă depinde foarte mult de soiul legumei, dar și de forma și mărimea în care a fost
tăiată. De pildă, fasolea verde se blanşează
3 minute, sfecla – 10-15 minute, broccoli –
3-4 minute, varza de Bruxelles – 3-5 minute,
morcovii tăiați – 3 minute, iar cei întregi – 5
minute, conopida – 3-4 minute, vânăta – 4 minute, păstârnacul – 3 minute, mazărea boabe
– 2 minute, dovlecelul – 3 minute.
După trecerea perioadei optime de
blanșare aferentă fiecărei legume, acestea
se scot din apa fierbinte, se scurg rapid și
se scufundă într-un castron cu apă rece și
cuburi de gheață. Prin acest procedeu sunt
păstrate intacte toate proprietățile nutritive,
culoarea și gustul legumelor. Apa în care
sunt lăsate la răcit legumele se schimbă
periodic. Această operațiune, cea de alternanță bruscă a temperaturilor împiedică legumele să se ofilească și să-și denatureze
atât aspectul vizual, cât și gustul.
După ce s-au scurs bine, se pun în
pungi sau caserole. Se lasă un spaţiu, deoarece prin îngheţare îşi vor mări volumul.

Pentru fructe, este la fel de important
să le alegeţi pe cele foarte bine coapte,
sănătoase şi proaspăt culese. Spălaţi-le
cu apă rece şi ştergeţi-le cu un prosop
sau lăsaţi-le să se usuce foarte bine. Piersicile, caisele, prunele se taie în bucăţele şi se aşează separate pe o tavă pe
care o puneţi în congelator. După ce se
congelează le puteţi pune în pungi de
plastic.
La fel, pot fi congelate fructele de pădure: zmeură, mure, afine, cătină, merişoare.

Atât fructele, cât şi legumele pe care
le congelăm nu trebuie ținute mai mult de
un an îngheţate. Cel mai bine este să le
congelăm când le este sezonul şi să le
consumăm toamna, iarna sau cel târziu
primăvara. Avantajul este că atunci când
le congelăm, ştim ce produse am ales,
cât sunt de proaspete, sănătoase, de
unde sunt culese, dacă sunt din producţia proprie sau dacă sunt din producţia
autohtonă şi, mai ales, ştim ce anume
am pus în ele şi cum le-am pregătit.

Praful de copt - ingredientul invizibil

P

carbon şi se formează bule care determină aluatul să se extindă.

raful de copt a fost brevetat
pe la mijlocul anilor 1860
de către un profesor de la Harvard. Ca orice nouă invenţie,
a avut parte de o mulţime de
controverse şi confuzii, mai
ales când a apărut în vânzare
pe rafturile magazinelor.

Câteva reguli de folosire:
* praful de copt poate înlocui bicarbonatul într-o reţetă, dar nu şi invers;
* nu se adaugă mai mult de 1 linguriţă de
praf de copt la cel puţin 150 g de făină;
* prea mult praf de copt face ca aluatul să crească repede şi ulterior să scadă
brusc;
* un aluat cu multă făină şi grăsime şi
puţin praf de copt devine compact şi tare;
* pentru a verifica valabilitatea prafului
de copt, adăugaţi o linguriţă în puţină apă,
dacă începe să „sfârâie”, atunci poate fi folosit;
* se păstrează 6-18 luni, dacă este ţinut
la loc răcoros şi uscat;
* nu se păstrează la frigider, întrucât
contactul cu umezeala îi va distruge proprietăţile „magice”.

Praful de copt este un agent de afânare, folosit cu precădere la blaturi de tort, fursecuri şi aluaturi pufoase care
conţin lapte dulce printre ingrediente.
Praful de copt conţine bicarbonat de sodiu şi alte două
componente: amidon şi un ingredient acidifiant. Adăugarea
acidului în componenţă are rolul de a iniţia o reacţie chimică, dar şi de a neutraliza gustul alcalin.
Ca magia să se realizeze, este necesar ca praful
de copt să fie bine amestecat cu faina şi ingredientele
uscate, apoi în contact cu lichidul se produce dioxid de

•

Gătiţi gustos împreună cu noi!

Ciorbă de peşte

tăiată mărunt şi se fierbe încă 40 de minute.
Zeama se strecoară, apoi se adaugă restul
legumelor tăiate mărunt, orezul spălat şi se
fierbe până când este pe jumătate gata. Se
adaugă peştele rămas şi ardeiul gras, apoi
se fierbe la foc mic. La sfârşit se adaugă
roşiile opărite şi curăţate de pieliţă, se potriveşte cu sare, piper şi foile de dafin.

Castraveţi umpluţi cu
carne de pui

Ingrediente: patru peşti, un morcov,
o rădăcină de pătrunjel, trei cepe, un ardei
gras, roşii, trei linguri de orez, un litru de
apă, sare, piper, foi de dafin.
Preparare. Peştele se curăţă de
solzi, se spală bine şi se taie bucăţi potrivite. Se pun la fiert în apă cu sare doar coada
şi capul şi se lasă să fiarbă 10 minute, luând spuma continuu. După ce s-a luat toată
spuma, se adaugă ceapa tocată mărunt,
morcovul rondele şi rădăcina de pătrunjel

Ingrediente: 4 castraveţi mari, 2 linguri de maioneză, verdeaţă.
Pentru umplutură: 100 g file de
pui fiert, o jumătate de praz, 2 linguri de
ulei, 3 căţei de usturoi, o legătură mărar,
sare, piper.
Preparare. Castraveţii se spală şi
se taie în două, pe lung. Cu ajutorul unei
linguri se scoate miezul fiecărei jumătăţi.
Separat se face umplutura. Fileul de pui se
fierbe şi se dă prin maşina de tocat. Prazul
se spală, se taie fideluţă şi se căleşte. Se
amestecă toate ingredientele, se potrivesc
cu sare şi piper şi se pun la foc mic timp de
5-7 minute. După ce s-a răcit, umplutura
se pune în jumătatea de castravete curăţată, se ornează cu maioneză şi verdeaţă.

Biluţe de brânză cu
usturoi
Ingrediente: 500 g brânză nesărată,

70 g unt, 50 g miez de nucă mărunţit, 3 căţei
de usturoi,
o legătură de pătrunjel, o
lingură boia dulce.
Preparare. Untul se dă prin răzătoarea mare, apoi se amestecă cu brânza nesărată, cu nucile mărunţite şi cu

usturoiul pisat. Se formează biluţe mici,
jumătate se dau prin pătrunjelul tocat, iar
cealaltă jumătate prin boiaua dulce.
Poftă bună!
Rubrică susținută
de Tatiana CARLAȘCIUC
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Opera eminesciană – deschidere spre alte culturi

U

na dintre acțiunile importante, înscrise în
programul de omagiere la Cernăuți a Poetului
nostru național, Mihai Eminescu, cu prilejul împlinirii a 130 de ani de la trecerea lui la cele veșnice, a fost cea de a patra ediție a „mesei rotunde”
internaționale „Eminescu în limbile lumii. Traduceri, receptare critică și academică”, organizată
prin eforturile Universităților de la Cernăuți și
Suceava, în colaborare cu Centrul de Studii Românești din cadrul Universității cernăuțene.

Tema Eminescu, la fel ca și opera sa,
este infinită, ea fiind, totodată, și o deschidere către alte culturi. După cum a
mai menționat în deschidere lectorul de
română Gina Puică, un asemenea eveniment nu este altceva decât o celebrare a
limbii, literaturii și culturii române prin studiul aprofundat al scrierilor lui Eminescu în
context universal. Ministrul consilier de la
Consulatul României la Cernăuți, Edmond
Neagoe, a spus la figurat că în Sinaxarul
Ortodoxiei Românești Eminescu nu figurează, deși pentru poporul român de pretutindeni el este un nume sfânt. „Se afirmă
că Eminescu este intraductibil. Nu e chiar
așa, a opinat diplomatul român. El poate fi
traductibil”. Acest fapt l-au demonstrat, într-o anumită măsură, participanții la „masa
rotundă”, care au vorbit despre traducerile
creațiilor eminesciene în ucraineană (Ser-

hii Lucikanin, Universitatea Națională „T.
Șevcenko” din Kiev), în engleză (Daniela
Hăisan, Universitatea „Ștefan cel Mare”
din Suceava”), în germană (Raluca Dimian, aceeași universitate), în portugheză
(Eurique Nogueras, Universitatea din Granada, Spania), în franceză (Doina Cernica,
Suceava).
Firește, a trezit un interes deosebit
comunicarea profesorului kievean Serhii
Lucikanin, care a învățat limba română
concomitent cu creația lui Eminescu. El a
făcut o trecere în revistă a traducerilor în
ucraineană a poeziei și prozei eminesciene, începând din anul 1952, când a văzut
lumina tiparului primul volum de poezie al
lui Mihai Eminescu în limba lui Taras Șevcenko. În primii ani postbelici creația lui
Eminescu era cenzurată și în Ucraina, de
aceea traducerile din lirica lui au apărut

mai târziu. Cercetătorul din Kiev a constatat că poemul „Luceafărul”, opera de căpătâi a lui Eminescu, a avut cinci traducători
în ucraineană, cea mai strălucită variantă
rămânând cea propusă de cernăuțeanul
Vitali Kolodii. Iar poezia lirico-filosofică „La
steaua” are opt versiuni. Însuși autorul a

alcătuit o mică antologie a acestei frumoase poezii eminesciene în 15 limbi.
La cele șase comunicări din cadrul
„mesei rotunde” au făcut completări Alexandrina Cernov, membru de onoare al
Academiei Române, Dorin Misichevici,
Maria Toacă și subsemnatul.

Artiștii voloceni la Festivalul Internațional de Folclor
de la București

Orchestra „Trandafir” și Ansamblul coregrafic „Mărțișor” din Voloca, raionul Hliboca,
nu o dată au participat și au evoluat cu succes la mai multe festivaluri și concursuri
internaționale de folclor, îndeosebi în România și în Republica Moldova. Și iată, zilele
acestea, artiștii amatori voloceni și-au demonstrat măiestria interpretativă, participând
la cea de a XIII-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor „Muzici și Tradiții în București” – unul dintre cele mai frumoase spectacole de folclor din România și din străinătate. El s-a desfășurat în perioada 21-23 iunie curent. Festivalul a început cu parada
costumelor populare, la care au participat 500 de artiști, ansambluri din România și
din străinătate. În această privință volocenii au cu ce se mândri, fiindcă la ei în sat s-a
încetățenit demult cultul costumului național, și tot mai multe meșterițe și brodeze se
ocupă de confecționarea lui.
În decurs de trei zile, pe scena festivalului au evoluat colective artistice din China,
Slovacia, Republica Macedonia de Nord și Ucraina. În afară de cele două colective din
Voloca, țara noastră a fost reprezentată de Ansamblul coregrafic popular „Prydunavie”
și de trio „Berehynia” din Ismail. Alături de artiștii amatori au ieșit pe scenă și vedete
ale muzicii populare din România: Gheorghe Zamfir, Damian Drăghici, Petrică Mâțu
Stoian, Cornelia și Lupu Rednic, Margareta Clipa, Aneta Stan, Ștefania Rareș, Gheorghe Turda, Matilda Pascal Cojocărița, Floarea Calotă, Maria Dragomiroiu, Dinu Iancu
Sălăjanu, Lavinia Goste, Monica Anghel, Luminița Anghel, Nico, Paula Seling, precum
și Orchestra Națională „Valahia”, condusă de dirijorul Marius Zorilă.

Sub arca curcubeului spiritual din Storojineț

Raionul Storojineț este multinațional și
o coroană împletită din flori multicolore ar
simboliza cultura etniilor conviețuitoare.
Duminica trecută, în Piața centrală a Storojinețului, sub acest simbol al diversității
și unității culturale, s-a desfășurat ediția
a V-ea a Festivalului regional al culturilor naționale „Culorile storojinețene”. La

început el a fost inițiat ca o sărbătoare a
culturilor etniilor din raion, cu timpul modificându-și statutul. Pe an ce trece crește
numărul invitaților la festival din diferite
colțuri ale regiunii. Anul acesta au sosit
colective artistice, inclusiv de copii, din
raioanele Noua Suliță, Herța, Hliboca,
Kelmenți, Vijnița.

– Ca de obicei, s-au bucurat de mare
succes ansamblurile folclorice de copii
„Izvorașul” din Ropcea și „Mugurelul” din
Pătrăuții de Jos, tinerii artiști amatori din
Pătrăuții de Sus, care au reprezentant cântecul și dansul popular românesc, spune

folclorul polonez a fost reprezentat de un
colectiv din Crăsnișoara. Fiecare localitate
și-a prezentat și meșterii săi populari. „Zestrea” Pătrăuțiului de Jos a fost pregătită de
iscusita meșteriță Floarea Vasca. Alături de
ea a fost și tânărul pictor Constantin Baciu,

doamna Natalia Balan, conducătoare artistică la Casa de Cultură din Pătrăuții de Jos.
De data aceasta au lipsit artiștii amatori de
etnie poloneză din cătunul nostru Arșița, ei
sunt plecați la un festival internațional, dar

talentul căruia a fost înalt apreciat de vizitatorii și oaspeții festivalului.
Pagină realizată de
Vasile CARLACIUC
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Mariana PILIGACI: „În tinerețe omul trebuie
să aibă deja un scop, un ideal”

E

adevărat, o bună parte dintre tinerii noștri,
chiar cu diplome de studii superioare, pleacă
să se realizeze peste hotare. Și tot este adevărat,
că sunt mulți tineri – ambițioși, energici, fermi,
cu scopuri bine determinate – care-și găsesc
rostul în țară, se simt aici fericiți și realizați. Din
categoria acestora face parte și domnișoara Mariana Piligaci, originară din Herța și în plină activitate la Cernăuți.

Ea a absolvit două facultăți – de relații
internaționale și de drept – la Universitatea
cernăuțeană și este translatoare autorizată
din ucraineană, engleză și română. A fost
antrenată la realizarea unui proiect transfrontalier între Universitatea Națională „Iuri
Fedkovyci” din Cernăuți și Universitatea
„Ștefan cel Mare” din Suceava.
– Activitatea pe care o desfășurați este, fără doar și poate, rezultatul studiilor profunde și serioase
pe care le-ați făcut la Universitate.
Însă, unii tineri de astăzi se înscriu
la instituțiile de învățământ superior numai pentru a primi diplomă, fi-

ind încrezuți de la bun început că nu
vor lucra după specialitate nici o zi.
– Să faci studii numai de dragul diplomei
este o eroare, este convinsă domnișoara Mariana Piligaci. Omul trebuie să-și aleagă profesia din îndemnul inimii. Eu am început să
lucrez chiar din anul cinci. Am predat engleza
la o școală particulară. Elevi îmi erau și tineri, și
oameni maturi. Am înțeles cât de mult înseamnă comunicarea cu oamenii și am activat în
această școală mai mult decât mi-am planificat. Ocupația de translator este, de asemenea,
o comunicare cu oamenii. Fac ceea ce-mi place și din tot sufletul. În această privință mă pot
considera că sunt fericită.

Țara are nevoie de intelectuali, de oameni bine pregătiți. Iar un tânăr, care conștientizează toate acestea, și-ar putea pune
întrebarea: ce mă împiedică să devin și eu
unul dintre aceștia? La această vârstă omul
trebuie să aibă deja un scop, un ideal, să
știe ce dorește să obțină în viață.
– După care valori morale se
conduce în viață tânăra Mariana
Piligaci?
– În primul rând – omenia. În viață se întâmplă de toate – și bune, și rele, dar important este să rămâi om. Tind spre perfecționare, să fac lucru calitativ. Sunt conștientă
de faptul că nu toate faptele bune trebuie
răsplătite cu un ban. Trebuie să ne îmbogățim sufletul și nu portmoneul. Iar atunci când
trăiești cu gândul că faci un lucru folositor
oamenilor și viața decurge mai interesant.
De la viață nu trebuie să aștepți mană cerească, trebuie să dai mai mult, iar Dumnezeu te va răsplăti după faptele săvârșite.
– Și ce le doriţi colegilor de generație?
– Să aibă răbdare, să dea dovadă de multă perseverență în ceea ce fac. Să-și găseas-

că rostul în viață după capacitățile și posibilitățile pe care le au. Și, totuși, să fie optimiști.
– Ați dat un exemplu elocvent
cum un absolvent al unei școli românești se poate încadra minunat
în societatea ucraineană contemporană.
– Provin dintr-o familie de intelectuali români din orăşelul Herța. Mama Elena a fost
învățătoare de clasele primare, a activat ca
metodistă la Secția raională de învățământ,
în prezent este metodistă la Institutul regional
postuniversitar al cadrelor didactice, tata Gheorghe este arhitect. Am absolvit Liceul raional
„Gheorghe Asachi” din Herța cu limba română
de predare, unde am obținut cunoștințe trainice, de aceea și la Universitate m-am simțit
confortabil. Posed bine trei limbi – româna,
ucraineana și engleza, fapt care mi-a deschis
perspective mari în viață. Nu demult, în componența unei delegații, am vizitat Serbia. Am
avut întâlniri cu comunitatea românească de
acolo și m-a durut faptul că tinerii români de
acolo nu au posibilitate să învețe carte în limba lor maternă. Or, limba mamei niciodată nu-l
împiedică pe om să-și atingă scopul în viață.

Vasile VASCA: „Familia tânără e frumoasă și fericită la ea acasă”

Î

n regiunea noastră nu există sat, care să fi fost
ocolit de fenomenul migrației brațelor de muncă. În majoritatea cazurilor tinerii sunt nevoiți
să plece, fiindcă nu-și găsesc rostul la baștină.
A cunoscut pâinea migrației și Vasile Vasca din
Pătrăuții de Jos, raionul Storojineț.
– Am fost și eu la câștig peste hotare: mi-am ridicat casă, am reușit să
cumpăr unelte de tâmplărie și m-am
stabilit în sat, căci o familie tânără
e frumoasă și fericită la ea acasă,
afirmă domnul Vasile Vasca. Încă
din școală m-a pasionat sculptura în
lemn și acum mă preocup numai de
ea. Mă ajută chiar și soția Elena, profesoară de matematică la școala din
sat. În timpul liber ea brodează. Desigur, mă ajută și tata Gheorghe. De
bine-de rău, avem un bănuț și ne dorim numai sănătate. Creștem doi copii
și suntem toți împreună,
acasă și cu părinții alături.
Pentru menținerea familiei
aceasta mult înseamnă. O
vorbă din bătrâni spune că
ochii care se văd rar, sunt
uitați.
– Am înțeles că
aveți de lucru permanent, și nu de la o
ocazie la alta.

– Așa e. Am făcut sculpturi în lemn
pentru biserici, fac rame pentru icoane. Mulți gospodari preferă să aibă în
casele lor noi cu etaj trepte din lemn,
incrustate. Mă ocup și de aceasta. În
momentul de față sculptez scaunul arhieresc pentru biserica din satul nostru.
– Orice meșter are nevoie de
material, iar un sculptor în lemn
trebuie să dispună de material
deosebit.
– Lemnul pentru sculpturi și incrustări trebuie să se usuce timp de 5-6 ani.
Mi-am durat acasă uscătorie și un atelier. Lucrul e pus bine pe roate.
– La Pătrăuții de Jos au rămas
în sat multe familii tinere?
– De unde?! Deseori nu găsesc tineri ca să mă ajute. Pentru ca tineretul
să rămână în sat, lângă părinți, trebuie
să aibă loc de muncă și să primească
salarii bune. Lumea noastră este harni-

că, muncitoare și, dacă ar avea posibilitate, ar face minuni la ea acasă. Cu
gândul de a reveni la baștină trăiesc
majoritatea dintre cei plecați la câștig
peste hotare. Cunosc aceasta din propria experiență.
Pagină realizată de
Vasile CARLAŞCIUC
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A început să alerge la 100 de ani.
Campionatul regiunii
Ea este cea mai rapidă bunicuță din lume Cernăuți la fotbal 2019
La 103 ani, o femeie din Statele Unite câștigă cursele de alergare pe distanță scurtă rezervate
persoanelor care au împlinit centenarul. În urmă cu doi ani, Julia
Hawkins stabilea recordul de viteză la proba de alergare de 100
metri, rezervată concurenților cu
vârste de peste 100 de ani. Dar
aceasta nu a oprit-o să încerce
să fie mai bună, la o vârstă la
care orice om s-ar fi mulțumit să
mai prindă măcar a doua zi. Julia
Hawkins s-a impus din nou la Jocurile Seniorilor 2019, competiție
organizată în Albuquerque, New
Mexico, Statele Unite. De data
aceasta, ea a cucerit medalia de
aur atât la proba de 50 de metri,
cât și la cea de 100 metri. Julia
a terminat cu un timp puțin mai
mare decât recordul înregistrat la
ediția din 2017, dar succesul ei
este remarcabil, fără îndoială, în
condițiile în care ea a îmbătrânit
și mai mult.
Născută în 1916 în Wisconsin, Julia Hawkins are patru copii, trei nepoți și trei strănepoți.
Ea a început să facă sport după

Etapa a IX-a. Rezultate
Grupa I
FC Hliboca – FC Toporăuți – 0:3
FC Tereblecea – FC Ceahor – 1:1
FC Stănești – FC Dovbuș – 4:3
FC Molodia – FC Fazenda – 3:2
FC TOM.studio – FC Volcineții Vechi – 2:3
Grupa a II-a
FC Ciudei – FC Lucovița – 3:2
FC Corovia – FC Porubne – 4:1
FC Cerepcăuți – FC Tisăuți – 1:1
FC Hliboca (2) – FC Energhia – 3:1
FC Camenca – FC Maghistral (meci amânat)
Superliga campionatului regiunii Cernăuți la fotbal
FC Stăneștii de Jos – FC Voloca – 1:4

ce s-a pensionat, participând la
curse de ciclism, unde a cucerit mai multe titluri. A început să
alerge la 100 de ani, când probele de mountain biking au devenit
prea solicitante pentru vârsta ei.
Potrivit National Senior Games
Association, ONG-ul care organizează Jocurile Seniorilor, Julia
este cea mai în vârstă alergătoare din America. Ea are o explicație simplă pentru longevitatea de
care se bucură: „Caut să rămân

ocupată. Mă mișc. Nu fac vreun
exercițiu anume. Obișnuiam înainte, dar acum nu cred că-mi mai
trebuie”. „Întotdeauna am avut
grijă ce mănânc, mănânc sănătos și îmi mențin greutatea la un
anumit nivel”, a adăugat bunicuța
alergătoare. Cea mai mare parte
din activitatea fizică o face îngrijind grădina casei sale din Louisiana, unde își ține toate medaliile
pe care le-a cucerit de-a lungul
anilor.

Orașul Minsk,
capitala sportului
european

În perioada 21 iunie - 30 iunie, în capitala Bielarusului au loc Jocurile Europene 2019. În total,
peste 4.000 de sportivi din 50 de ţări concurează la
15 probe sportive, 10 dintre acestea contând pentru
calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo din anul
viitor. Probele sportive se desfăşoară pe 15 complexe sportive moderne din capitala Bielarusului.
Satul olimpic găzduiește 6.000 de sportivi, antrenori
şi membri ai staff-urilor tehnice. Jocurile Europene
reprezintă un eveniment multi-sportiv internaţional
organizat de Asociaţia Comitetelor Europene Olimpice pentru atleţii europeni. Prima ediţie a avut loc în
vara anului 2015 în capitala Azerbaidjanului, Baku.
Minsk-ul găzduieşte cea de-a doua ediţie.
Ucraina este reprezentată la aceste competiții
de 195 de sportivi, dintre care 4 sunt bucovineni.
Este vorba de Stepan Grecul (box), Valeri Ciobotar
(karate), Lidia Sicenikova (tir cu arcul) și Oleg Myroneț (atletism).

Teren multifuncțional de sport,
inaugurat la Vancicăuți

Cupa regiunii Cernăuți la
fotbal. Echipele calificate
în sferturile de finală

În semifinalele Cupei regiunii Cernăuți la fotbal s-au calificat 4
echipe. Pe 11 august este programată întâlnirea dintre FC Voloca și
FC Tereblecea, iar pe 14 august se întâlnesc FC Spicul de Aur și FC
Volcineții Vechi. Finala competiției va avea loc pe 24 august.

La Vancicăuți, în prezența
a numeroși locuitori și elevi ai
școlii locale, a fost inaugurat
un teren multifuncțional de
sport, cu gazon sintetic. La
eveniment a participat dom-

nul Ștefan Gligor, originar
din Vancicăuți, conducătorul
Gospodăriei agricole „Spicul
de aur” cu sediul în Stroiești
și un promotor consecvent al
sportului, alături de legendarul

voleibalist din Vancicăuți, Petru Rața. După partea festivă,
pe noul teren sportiv au fost
organizate competiții de volei
și mini-fotbal între echipele de
elevi din raionul Noua Suliță.

Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN
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De la lume adunate

Amintiri scăldate-n lacrimi

M

ulte au mai pătimit bunicii și bunicile
noastre în viața lor în perioada de tristă
pomină a regimului totalitar. Cei ce în față
le doreau numai binele, pe la spate le-au
adus multe necazuri. O pagină tristă în istoria ținutului, dar și o amintire amară pentru
oamenii mai în vârstă sunt deportările. Multe familii au fost rupte cu sila de la glia natală și duse în „Siberii de gheață”. Și puțini
dintre cei „deschiaburiți” au avut norocul
să mai vadă locurile natale și să-și trăiască
restul zilelor lângă cei dragi și pe glia străbună.

Acest om înalt de statură, dar istovit
de povara anilor, stând pe scaunul de la
poartă şi meditând poate fi văzut foarte des de vecini și de consăteni. Multe
le-a mai văzut şi îndurat badea Ion în
veleatul său. Era micuţ de tot când câinii regimului stalinist i l-au dus şi l-au
prăpădit pe bunul său tată, lăsându-l în
grija mamei alături de cele trei surioare
mai mici. Poate de aceea, de fiecare
dată când vede un copil mai necăjit,
pe badea Ion îl podidesc lacrimile, îi
mângâie cu blândeţe chica copilașului,
mângâiere de care nu a avut parte.
Avea vreo șapte ani când prin satele noastre a început să mişune maşina
roşie a regimului, măturând de la gospodari toate bunurile agonisite, iar pe
cei nesupuşi deportându-i în „Siberii de
gheaţă”. În memorie i s-a întipărit bine
ziua când tatăl său, gospodar de frunte din sat, care-şi câştiga în sudoarea
frunţii pâinea cea de toate zilele, a fost
arestat şi dus în locuri necunoscute de
unde nu s-a mai întors…
– Tăticule, cine sunt bărbaţii ceea,
care au venit la primărie cu nişte maşini
negre? – l-a întrebat Ionuț mai mult în
şoaptă pe părinte.
Tatăl nu i-a răspuns. Îi era teamă să
traumatizeze copilul. În jur se lăsă o liniş
te de mormânt. Părintele i-a făcut semn
feciorului să tacă şi băiatul n-a îndrăznit
să mai întrebe nimic. A tăcut. Ocolind mai
multe locuri „periculoase”, cei doi – tata
şi fiul, au ajuns la pădurea bătrână de la
marginea satului. Era locul lor preferat.
Cândva, în vremurile cele bune, umblau
împreună la ciuperci, ba mai adunau şi
nişte lemne pentru iarnă. Ionuț era alături de tata în toate celea de mic copil. De
data aceasta erau cu ochii în patru. Aici,
ca şi în câmp, în orice clipă riscau să dea
nas în nas cu paznicul înarmat – o „coadă de topor”, care păzea de oamenii satului „bunurile poporului”. Ionuț văzuse zilele trecute câţiva paznici înarmaţi, dar nu
a înţeles atunci de ce aceştia umblă prin
sat. La marginea satului, unde cândva
familia lor avea o grădină mândră şi îngrijită, se întindea acum lanul colhozului.
Exact lângă fosta lor cotă de pământ era
un stejar secular. Adineauri la umbra lui,
după ce mâncau la amiază, preferau să
se odihnească plugarii, istoviţi de muncile
câmpului, Acum, însă, el serveşte drept
turn de pază. „Oamenii răi”, care au venit
naiba ştie de unde, au amenajat în vârful
copacului o căsuţă din care urmăresc ce
se petrece în câmp. Şi dacă îi vine cuiva
în cap să strângă spicele, ce au mai rămas pe jos în urma combinei, este prins
şi dus la primărie, iar acolo… cine ştie
ce se întâmplă – primeşte o adresă cu
un singur drum. Dacă apare cineva prin
apropiere – fie copil sau matur, încep să
tragă din armă şi să strige…
… Se zărea de ziuă. Copacii îşi
dezbrăcau ultimele frunze, atingând cu
crengile lor goale azurul rece al cerului.
– lată că a venit şi iarna, a spus pe
un ton încet tatăl abia ascunzându-şi
lacrimile. Cum veţi ierna voi fără mine?
– Tăticule, dar de ce fără tine? Nu
trebuie să pleci nicăieri, i-a obiectat băiatul.
– Nu cred că e posibil, fiule. Nu vezi
ce se petrece în sat? Recolta ne-au luat-o. Oamenii spun că va fi şi mai rău,
că vor veni şi ne vor mătura ultimele re-

zerve pentru „a îndeplini planul”.
– Despre ce plan vorbeşti, tăticule?
– Numai Dumnezeu Sfântul ştie. Am
auzit doar cum strigau activiştii: „Chiaburule, trebuie să faci plan la stat!”.
– Dar, oare, suntem noi chiaburi?
– N-am fost niciodată. Acum am devenit. Ce fel de chiaburi sunt acei care
muncesc din zori până în noapte? lată,
pe unchiul tău, Petrache, fratele mamei, l-au scos din casă, numindu-l chiabur. Iar acel „chiabur” are zece copii şi
este negru de atâta muncă.
Tatăl a oftat adânc şi a dat din mână
vraişte înspre pământ.
– Oare există undeva dreptate pe
lumea aceasta?
– Tăticule, a continuat să insiste feciorul. Învăţătorii ne spun la şcoală că
în colhoz va fi mai bine, că acolo nu vor
mai fi bogaţi şi nici săraci şi că fiecare
va avea parte de tot ce are nevoie pentru familie.
– Cine ştie? Un an întreg au lucrat oamenii pentru acele zile-muncă.
Au promis să le dea pâine în schimb.
Dar ce-au făcut? Cum să ierneze bieţii
oameni? Zăpada încă n-a dovedit să
cadă, iar mătuşa Ileana, care lucrează
în colhoz, umblă pe la vecini să împrumute un pic de făină pentru a-şi hrăni
copiii! Eh, colhozule, cine dracul te-a
mai inventat?! lată că am ajuns.
Bărbatul s-a uitat cu atenţie împrejur şi s-a apropiat de un copac scorburos.

– lată, dragul tatei, aici este locul
nostru tainic. Să păstrezi această comoară ca pe ochii din cap. Aici este ascunsă salvarea voastră. Nu sunt multe
produse: un sac de crupe de grâu şi
jumătate de sac de hrişcă. Dacă va fi
mai greu, o să vă prindă bine şi acestea. Altceva n-am putut să mă gândesc
pentru a avea grijă de voi. Nici prin cap
nu mi-a trecut că va trebui să ascund
cele agonisite cu mâinile astea bătătorite! De acum înainte rămâi, fiule, cel mai
mare în familie. S-o ajuţi pe mama şi să
ai grijă de surioare.
Ionuț s-a lipit strâns de tata. Pe
obraji li s-au prelins lacrimi. Simţeau
parcă amândoi că ceva o să li se întâmple…
Aici firul amintirilor s-a rupt. Badea
Ion a oftat adânc şi a ridicat mâinile
spre cer:
– De ce a trebuit să se întâmple
astfel? De ce aceşti oameni harnici şi
gospodari au fost supuşi la atâtea încercări?
Prin faţa ochilor i s-a perindat în câteva clipe întreaga-i viaţă. Seamănă la chip
cu bunul său părinte pe care l-au prăpădit
când era încă copil şi care i-a lipsit mult
de tot atunci când îi era greu. A fost şi
este un om stimat în sat. Cu mâinile pro-

prii şi-a durat o casă de o rară frumuseţe.
A crescut şi a dat în rând cu lumea doi
băieţi şi două fete, iar acum se alină cu
nepoţii, care s-au făcut şi ei mari.
Ştergându-şi pe neobservate o lacrimă ce i s-a prelins pe obraz, badea
Ion reveni la noianul amintirilor sale ce-i
sfâșiau în tăcere sufletul.
…Se vor mai vedea, oare, cândva?
Tatăl înţelegea că aşa ceva nu va mai
fi. Numai Ionuț, cu mintea-i de copil,
nu vroia să înţeleagă ce se întâmplă.
Dintr-odată se auzi trosnet de crengi.
Undeva mai departe s-au auzit voci puternice şi lătrat de câini.
– Căutaţi-i pe acei chiaburi criminali! Trebuie să-i găsim neapărat!
Şi din nou strigăte şi împuşcături. Câinele a tăcut. Iarăşi cineva a tras un foc de
armă. Undeva din vale a apărut paznicul
principal al colhozului – negru parcă numai ce ieşise din infern – dulăul Vulcan.
Văzându-I, copilul s-a pierdut. îşi închipuia că dulăul îl apucă de gât şi îl rupe
în bucăţele. Pierzându-şi cumpătul, el a
strigat cu glas tare. Când şi-a revenit, era
deja în braţele tatălui. în faţa lor stătea
activistul satului, Nicolai, poreclit de toţi
sătenii Coţcarul. Imediat cum călăii roşii
au început să mişune în sat, s-a dat de
partea lor şi a început să umble pe la casele oamenilor şi să le măture din poduri
tot ce agonisiră. În spatele lui stăteau alţi
doi bărbaţi laţi în spete cu arma la umăr.
Tustrei urlau ceva neînţeles de Ionuț.
– Ce faci, mă Toadere, în pădure
atât de devreme? – a întrebat şmechereşte Coţcarul, apropiindu-se de copacul rămuros.
Acesta ţinea în mână o vargă lungă
de metal cu capătul ascuţit sub formă de
suliţă. Prin localitate se zvonea că Nicolai
ar fi împrumutat acel instrument chiar de
la Aghiuţă, deoarece nu era prin sat un
astfel de ascunziş, care să nu fi fost descoperit de acea unealtă satanică. Unde
nu ar fi căutat – în paiele din anii trecuţi
sau în grămezile cu gunoi, peste tot găsea proviziile ascunse de săteni. Acum
acea unealtă blestemată cotrobăia prin
comoara lui Ionuț.
– Este! – a strigat victorios Coţcarul
către ajutorii săi, care-i luară deja sub
strajă pe Ionuț şi pe tatăl său. – Nu vei
ascunde nimic de ochiul bolşevic, a
spus mândru Nicolai.
Către miezul zilei arestaţii au fost
aduşi în sat. În curtea primăriei Ionuț l-a
sărutat pentru ultima dată pe bunul său
părinte.
Unul dintre oamenii înarmaţi l-a însoţit până acasă şi i-a ordonat să pună lacăt la gură şi să nu spună nimănui nici un
cuvânt. Băiatul aşa şi nu a înţeles ce se
întâmplă cu tatăl. Bărbatul îi vorbea într-o
rusă practic neînţeleasă. Toată noaptea
nu a închis nici un ochi. L-a visat pe tata
cum îi spunea că de acum înainte rămâne bărbat în casă şi că trebuie să aibă
grijă de mama şi de surioare. Era tot atât
de senin la faţă după cum îl ştia. În ziua
următoare Ionuț s-a sculat mai dimineaţă
ca de obicei. Le-a trezit şi pe surioarele
mai mici. S-au îmbrăcat repede şi au plecat împreună la primăria din sat pentru ca
şi ele să-şi ia rămas bun de la tatăl lor,
care a fost judecat ca duşman al poporului. Însă, Coţcarul i-a alungat pe copii,
ameninţându-i că-l va slobozi pe Vulcan.
Astfel au pierit speranţele copilaşilor,
care s-au întors acasă cu feţele plânse
şi cu inimile împietrite de durere pentru
părintele lor, care la fel ca alţi gospodari
din satele noastre a fost dus în „Siberii
de gheaţă” sau în stepele Kazahstanului
de unde nu s-au mai întors niciodată…
Badea Ion a intrat în casă tăcut, fără
să mai spună vreun cuvânt. A luat încet
candela de la locul ştiut şi a aprins-o ca de
fiecare dată când vroia să-l pomenească
pe cel care i-a dat viaţă. Când vine cazul să-și depene acele amintiri ce-i sfâșie
sufletul, acest bărbat, gârbovit de vârsta
înaintată, este cam zgârcit la vorbă. Multe din necazurile prin care a trecut rămân
și azi o taină chiar și pentru cei dragi și
apropiați, amintiri pe care, probabil, le va
duce cu sine în lumea fără dor.
Dumitru VERBIŢCHI

Fiica de 15 ani către mamă:
- Știi, azi am fost la ginecolog pentru un control.
S-a dovedit că în clasa noastră numai una este virgină.
- Sper că tu ești aceea, fiica mea.
- Nu, mamă, e profesoara noastră.

O doamnă îi telefonează prietenei sale:
- L-am trimis pe-al meu la magazin cu o oră în
urmă după cartofi. Numai ce mi-a telefonat o cunoscută și mi-a zis că l-a accidentat o mașină.
- Vai de mine! – exclamă aceea. Ce-o să faci
acum?
- Nu știu, cred că niște orez.

Discuție între doi amici:
- Cum poți s-o convingi pe o femeie să-și continue calea după ce i-a trecut pe dinainte o pisică
neagră?
- Mai ușor ar fi să convingi pisica să se întoarcă
înapoi.

Copilul de patru ani către mama:
- Știi, mamă. Când o să cresc mare, o să-mi iau
cinci neveste. Una va găti, una va spăla, una va
cânta și una va dansa.
- Și una va dormi cu tine, intervine mama.
- Nu mamă, tu o să dormi cu mine și o să-mi
citești povești.
Mama, cu lacrimi în ochi, îl sărută dulce:
- Ce dulce ești! Sunt mândră de tine, feciorașule. Dar cu cine vor dormi toate nevestele tale?
- Cu tata, spune cel mic.
Tata, cu lacrimi în ochi:
- Ce dulce ești, sunt mândru de tine, fiul meu.

Soția se adresează gingaș bărbatului:
- Iubitul meu, ți-am făcut prăjitura ta preferată
pentru ca să mă ierți că am făcut praf mașina.
- Ce-ai făcut? – întreabă iritat soțul.
- Prăjitura ta preferată.

Femeia către soț:
- Dragul meu, vreau să-ți spun ceva important.
- Bine, scumpo, dar nu am timp de multă vorbă.
Știi doar că vorba lungă e bogăția femeii. Așa că te
rog să-mi spui ce ai de spus scurt și clar.
- Patru mii de grivne...

Bărbatul vine acasă pe la cântatul cocoșilor beat
criță, intră în dormitor, se dezbracă, începe să se
târască pe jos. De la o vreme se adresează nevestei:
- De ce taci, mama dracului! Începe o dată să
strigi pentru ca să mă orientez și eu în spațiu. Nu
vezi că nu nimeresc patul?

Un domn îl întâlnește pe stradă pe medicul,
care l-a tratat cândva.
- Să trăiți, domnule doctor. Ce mai faceți?
- Îmi omor timpul, zice acela.
- Da ce nu mai aveți pacienți?

- Care este diferența dintre o femeie și o greșeală?
- Când găsești greșeala, problemele dispar.
Când găsești o femeie, problemele încep să apară!

Două soţii de poliţişti stau de vorbă. Una zice:
- Dragă, soţul meu are post lângă o florărie. Niciodată nu mi-a adus vreo floare.
- Şi ce? Al meu are post lângă conservator. O
conservă n-am văzut până acum.
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Laringita
Repausul vocal esențial pentru vindecare

I

ndiferent de cauza care a provocat laringita,
repausul vocal este esenţial pentru vindecare.
Tratamentul va fi prescris de medicul specialist și
poate consta în antiinflamatoare. Dacă ești fumător este bine să renunți la acest viciu cel puțin în
perioada bolii. Deși de cele mai multe ori laringita
se vindecă în câteva zile, sunt totuși cazuri care
se pot complica. Astfel, dacă infecția nu este tratată la timp și mai ales corect, boala poate evolua
în laringo-traheo-bronşită, otită, sinuzită, bronhopneumonie. De aceea este indicat ca medicul
să stabilească un tratament corespunzător, care
va duce la vindecarea sigură a laringitei.

Pentru ameliorarea simptomelor
există și remedii naturiste care pot
fi de ajutor.
* Folosește propolis şi mestecă fagure
de miere. Acestea pot avea efecte benefice
asupra laringelui.
* Gargara cu ceai de arnică sau cea cu
apă cu sare la fel vă pot ajuta.
* Se amestecă o linguriță de miere cu
suc de lămâie şi se bea amestecul.
* Dimineața se pot face inhalaţii cu abur
de muşeţel, anason, mentă sau rozmarin,

lavandă sau uleiuri eterice de mentă, brad,
lavandă. Se pun câteva picături în apă fierbinte și se fac inhalații.
* Beţi cât mai multe ceaiuri. Recomandate sunt cele de arnică, lumânărică, fenicul, pătlagină, nalbă, cimbru.
* Sucurile de morcov, pătrunjel și țelină
au efect benefic în cazul de afonie sau pierderea vocii.
* Siropul de pătlagină, dar și infuzia, vă
pot fi de ajutor. Acestea au proprietăţi emoliente şi calmează simptomele laringitei.

Elimină băuturile
gazoase care vor irita
şi mai mult gâtul
În perioada de boală trebuie să aveţi
grijă ce consumaţi. Astfel, medicii recomandă ca alimentația să fie ușoară, com-

Terapia cu apă de mare

T

alasoterapia care include aplicarea în
scopuri terapeutice a tuturor elementelor ce ţin de mare, respectiv – apa, soarele,
nămolul, briza – are multiple beneficii pentru piele, sterilizează şi cicatrizează rănile,
îmbunătăţeşte circulaţia sanguină şi reduce
inflamaţia articulaţiilor, este deosebit de
eficientă în prevenirea şi tratarea afecţiunilor respiratorii, a rinitelor, sinuzitelor şi chiar
astmului, în special în cazul celor mici.

Tratamente
externe cu apă de
mare
* Acneea – se retrage în urma băilor în mare şi a expunerii repetate la soare (dar nu la ore de insolaţie maximă şi
nu pentru perioade foarte lungi de timp),
dacă este foarte bine respectată şi igiena. Apa de mare are efecte reglatoare
endocrine, ajutând la eliminarea din rădăcină a acestei afecţiuni. Apoi, apa de
mare are efect antiinflamator şi, împreună cu nisipul, curăţă pielea şi desfundă
porii, reglează secreţia de sebum.
* Alergia cutanată – se ameliorează în timpul curei marine, în primul
rând datorită apei şi a aerosolilor marini, care au efect uşor imuno-supresor
şi diminuează intensitatea reacţiilor
alergice. În eczemele alergice, apa are

şi efect antiinflamator direct. Baia în
mare, spălările feţei cu apă de mare şi
tratamentul cu aerosoli sunt recomandate şi în conjunctivita alergică.
* Rinita cronică (alergică şi infecţioasă) – se ia apa de mare în pumn, se
duce în dreptul uneia dintre nări (cealaltă fiind obturată cu degetul) şi se aspiră (se trage pe nas) cu putere, de mai
multe ori, până se obţine o drenare şi o
curăţare satisfăcătoare. Se repetă procedeul şi cu cealaltă nară. Un tratament
durează minimum 12 zile.
* Zgârieturi, răni superficiale –
simpla baie în mare este de natură să
reducă timpul de vindecare de 2-3 ori,
precum şi să împiedice eventualele infecţii sau cicatrizările inestetice.
* Gingivite, stomatite – se fac de
2-3 ori pe zi clătiri ale gurii cu apă de
mare, care apoi se scuipă integral (nu
se înghite). Are efect puternic anti-infecţios şi, în plus, ajută la refacerea

epiteliilor lezate, fiind printre puţinele
remedii care au această acţiune regenerativă.
* Talasoterapia este eficientă şi în
întărirea sistemului imunitar, lipsa poftei de mâncare.
* Baia de nisip cald, recunoscută
ca terapie în Franţa şi Italia, combate
retenţia de apă din organism, atenuează durerile reumatice, elimină toxinele
şi creşte rezistenţa la infecţii.
* Stări depresive. Persoanele care
suferă de hipotiroidie, insuficienţă ovariană, reumatism, tuberculoză osoasă,
boli de piele e bine să-şi petreacă vacanţa la mare. Atent folosite ca durată
şi moment al zilei, razele ultraviolete
previn osteoporoza, depresia, insomnia, meteo-sensibilitatea, atenuează
simptomele bolilor autoimune.
* Anumite boli endocrine, precum
hipertiroidismul.
* Îmbunătăţirea calităţii somnului.
* Îmbunătăţirea funcţiilor cardiace.
* Îmbunătăţirea metabolismului şi,
implicit, slăbirea.
* Componentele apei de mare
(magneziul, potasiul, calciul, diferiţi
sulfaţi şi sodiul) sunt absorbite de pori
şi revigorează organismul obosit.
Cura heliomarină are indicaţii majore în bolile reumatice inflamatorii cronice şi mai ales în poliartrita cronică
evolutivă, ce afectează mai ales articulaţiile mici ale mâinilor şi picioarelor,
precum şi aşa-numita spondilită anchilopoetică, boală ce se caracterizează
prin anchilozarea coloanei vertebrale
şi prin incubarea ei progresivă.

•

pusă din supe, pireuri şi sucuri de fructe
şi legume proaspete. Aveţi grijă ca mâncarea să aibă o temperatură potrivită, deoarece alimentele prea fierbinţi sau prea
reci pot inflama și mai mult laringele. Alcoolul și băuturile carbogazoase produc
iritații la nivelul faringelui, de aceea trebuie să le evitați în perioada de boală.
E bine de ştiut!

Trei ingrediente
obişnuite care ajută
în lupta cu cancerul

Cancerul este o maladie periculoasă, care distruge vieţi mai ales atunci când nu este descoperită la
timp. Chimioterapia,
care este utilizată
ca soluţie împotriva
cancerului, se ştie
că are multe efecte
secundare. Aşadar,
tratamentele naturiste par a fi soluţia cea
mai sigură.
Nimeni nu vrea
nici măcar să se
gândească la faptul
că cineva din familia sa ar putea suferi
vreodată de cancer. Potrivit medicinii moderne, chimioterapia şi radioterapia sunt singurele metode de luptă
cu cancerul. Însă, până la tratamente este importantă
prevenţia. Iată o reţetă care poate fi preparată uşor în
condiţii casnice şi care are rolul de a împiedica dezvoltarea celulelor canceroase.

Acesta este formată din ulei de măsline, turmeric şi
piper negru măcinat. Aceste trei ingrediente combinate sunt ideale pentru prevenirea cancerului. Turmericul
are proprietăţi antiinflamatorii. Multe studii au demonstrat ca turmericul (curcuma) este benefic în lupta cu
mai multe boli. Piperul negru este şi el considerat un
antiinflamator ideal.
Ingrediente: 1/2 linguriţă de turmeric, un vârf
de cuţit de piper negru, o linguriţă de ulei de măsline
Cum se prepară: Se pun cele trei ingrediente
într-un vas mic şi se amestecă bine până când se
încorporează uleiul. Apoi, se foloseşte pentru a condimenta salatele, felurile de mâncare şi chiar supele. De
asemenea, preparatul poate fi consumat şi ca atare,
diluat cu puţină apă.
(Leacuri şi terapii)

Rubrică susţinută de Valeria ŞTEFUREAC
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ANUNȚ!
Specializări noi pentru viitorii
studenţi ai Universităţii Naționale
„Iuri Fedkovyci” din Cernăuţi
Catedra de Filologie Română și Clasică lansează două specializări noi, actuale din perspectiva cerințelor pieței forței
de muncă: „Filologie (limba și literatura română + limba engleză)” și „Filologie (traducere româno- ucraineană). În
afara acestor noi specializări, se organizează concurs de admitere și pentru programele de studii universitare „Învățământ
mediu (Limba și literatura română)” și „Filologie (Limba și literatura română)” care, pe lângă pregătirea de specialitate asigură pregătirea psihopedagogică, didactică și practică, necesară carierei didactice. După absolvirea cursurilor
universitare, studenții pot urma cursuri de masterat (cu o durată de 3 semestre).
Informații de contact: tel. +38 0372 584834; E-mail: catedrarom@gmail.com
Criterii de admitere:
Бюджет або контракт
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№

Спеціальність

Лише контракт

Ціна за рік

1.

014.02. Середня
освіта мова і
література, ОП
«Румунська мова та
література»

1.Українська мова та
література (ЗНО)
2.Іноземна мова (ЗНО)
3. Румунська мова
(Іспит в університеті)

1.Українська мова та
література (ЗНО)
2. Історія України (ЗНО)
3. Географія або Іноземна мова
(ЗНО)

17.500
грн.

2.

035.054
Філологія (романські
мови та літератури,
перша - румунська),
ОП «Румунськоукраїнський
переклад»

1.Українська мова та
література (ЗНО)
2.Іноземна мова (ЗНО)
3. Географія або Історія
України (ЗНО)

1.Українська мова та
література (ЗНО)
2.Іноземна мова (ЗНО)
3. Географія або Історія
України (ЗНО)

17.500
грн.

3.

035.054
Філологія (романські
мови та літератури,
перша - румунська),
ОП «Румунська
мова та література і
англійська мова»

1.Українська мова та
література (ЗНО)
2. Історія України (ЗНО)
3. Географія або Біологія (ЗНО)

17.500
грн.

035.054
1.Українська мова та
Філологія (романські
1.Українська мова та
література (ЗНО)
мови та літератури,
література (ЗНО)
17.500
4.
2.Іноземна мова (ЗНО)
перша - румунська),
2. Історія України (ЗНО)
грн.
3. Географія або Історія
ОП «Румунська
3. Географія або Біологія (ЗНО)
України (ЗНО)
мова та література»
			
Precizare: prețurile sunt indicate la nivelul anului 2018, prețurile pentru anul 2019 vor fi stabilite până în luna iunie.
Pentru a afla detalii operative vă rugăm să accesați sursa: http://vstup.chnu.edu.ua/, sau să ne contactați în direct conform
datelor afișate mai sus.

In memoriam

S-a stins din viaţă un apostol al limbii române
În cea de a 24-a zi a lui Cireșar a încetat să bată inima legendarului pedagog Gheorghe MICAILU,
care toată viața sa a lucrat ca profesor de română la Școala medie nr. 1 din Ciudei, raionul Storojineț, una
dintre cele mai vechi școli românești din regiune. El a educat o pleiadă întreagă de profesori de română și
a altoit dragostea față de graiul matern la mii de discipoli ai săi.
Încă de mic copil Gheorghe Micailu a gustat din pâinea amară a înstrăinării, a martirilor români duși pe
meleagurile îndepărtate ale fostei URSS. Poate de aceea, revenind la baștină, a dorit să-și consacre viața
limbii și literaturii materne. Putea să avanseze, însă el a preferat să rămână simplu profesor de limba și
literatura română. I-a învățat pe elevi să nu-și uite identitatea de neam, rădăcinile lui spirituale.
În condițiile noastre a fi profesor de română înseamnă multă cutezanță și fermitate, iar el, Gheorghe Micailu, le-a avut. La
toate sărbătorile și acțiunile culturale, organizate de societățile românești din ținut, Gheorghe Micailu de la Ciudei venea întotdeauna cu cuvinte în apărarea limbii române.
A fost un mare fiu al satului natal și în Duminica Pogorârii Sfântului Duh – hramul Bisericii din Ciudei, a trăit aceste clipe
înălțătoare alături de foști elevi de-ai săi și de foști colegi de serviciu. Era vesel și senin și nimeni n-a bănuit că peste câteva zile
se va duce în împărăția veșniciei, cu misiunea împlinită de apostol al limbii române.
Administrația, colectivul pedagogic al Școlii medii nr. 1 din Ciudei, foștii elevi ai lui Gheorghe
Micailu, sunt profund îndurerați de moartea subită a legendarului profesor de română
și exprimă sincere condoleanțe rudelor defunctului. De asemenea, exprimă profunde
condoleanțe și Consiliul Comunității Teritorial Unite Ciudei, care a avut în persoana lui
Gheorghe Micailu un susținător și îndrumător. Se alătură și colectivul redacției ziarului
„Libertatea Cuvântului”, publicație îndrăgită și apreciată de Gheorghe Micailu, înflăcărat apărător al cuvântului românesc.
Fie-i țărâna ușoară și veșnică amintirea!

Fiu destoinic al întregului neam românesc din ținutul nostru
În Duminica Pogorârii Sfântului Duh, Octavian BIVOLARU, ca președinte al Societății
panucrainene „Golgota”, a organizat o acțiune de pomenire a jertfelor regimului totalitar în satul
Movila, raionul Herța. O altă acțiune de acest fel era planificată pentru duminica următoare, în
cătunul Maidan al Storojinețului, unde, de asemenea, cu eforturile „Golgotei”, a fost ridicată o
cruce-simbol în cinstea martirilor neamului românesc al Bucovinei. Acțiunea a avut loc, dar fără
participarea lui Octavian Bivolaru. Cu câteva zile înainte de aceasta el a căzut în comă direct pe
stradă și a fost internat în spital. Când activiștii „Golgotei” se întorceau la Cernăuți de la Storojineț, i-a ajuns trista veste despre decesul lui Octavian Bivolaru.
El a fost înmormântat în satul său natal – Culiceni, sat despre care a scris o monografie. Octavian Bivolaru, în funcție de președinte al „Golgotei”, a avut grijă să fie scoase de sub tipar două volume solide de
publicistică (rodul mai multor ziariști) despre tragedia neamului românesc din regiunea Cernăuți sub
regimul totalitar. A contribuit nemijlocit la ridicarea crucilor-simbol în mai multe localități românești, inclusiv în vechiul cimitir din Cernăuți, precum și a plăcii comemorative
„Alexandru cel Bun”, fixată pe una din clădirile de pe strada din Cernăuți, care poartă
numele ctitorului acestei urbe.
Octavian Bivolaru a fost un fiu destoinic al Culiceniului și al întregului neam românesc din ținutul nostru.
Fie-i țărâna ușoară și veșnică pomenirea!

HOROSCOP
1-7.07.2019
BERBECUL. În această săptămână ai
putea să fii destul de nostalgic, dar cu siguranță nu este vorba de o stare pe termen lung.
De asemenea, poți înregistra succese, dacă
urmărești să vinzi o proprietate. Același eveniment astral îți atrage atenția și asupra vieții de
familie, domeniu de viață asupra căruia ar fi indicat să-ți
direcționezi mai des atenția în zilele care urmează.
TAURUL. Apar, săptămâna aceasta, destul de multe oportunități de negocieri şi colaborări. Se pregătește terenul pentru o serie de relații profesionale de mare perspectivă. Rudele
apropiate vor juca şi ele un rol important în viața
ta în zilele care urmează. Poate fi vorba despre
unele evenimente, care au o influență specială în viața ta.
GEMENII. Un început de săptămână cu
forțe proaspete și un tonus mental bun. Luna
Nouă se perfectează în casa banilor și a bunurilor câștigate prin munca proprie. Săptămâna aceasta vine la pachet cu oportunități
de sporire a câștigurilor. În relaţiile de cuplu,
s-ar putea să planeze o atmosferă ușor tensionată între
voi. Ea se poate agrava, dacă nu vorbiți deschis despre
ce anume vă deranjează.
RACUL. Luna Nouă aduce schimbări
pe plan profesional. Este important să-ți cunoști valoarea și să te comporți într-un mod
din care să reiasă acest lucru, dar ține cont
de faptul că unii s-ar putea simți intimidați de
încrederea pe care o afișezi. S-ar putea să ai
mai mulți admiratori decât de obicei în perioada următoare, iar dacă ești implicat deja într-o relație, este cât se
poate de posibil să-l recucerești pe partener.
LEUL. Caută să eviți mediile cu energii
negative, pentru că s-ar putea să te influențeze mai mult decât ar fi sănătos. Pe plan
profesional vei da dovadă de mai mult spirit
de inițiativă. Același Marte îți poate oferi mai
mult curaj și în plan sentimental, prilej numai bun să-ți găsești îndrăzneala necesară să abordezi
acea persoană pe care ai pus ochii. Este o ocazie bună
să reaprinzi flacăra între tine și partener.
FECIOARA. Luna Nouă se manifestă plenar în casa planurilor de viitor, semn că lucrul în
colectiv și strategiile îndelungate reprezintă o prioritate pentru tine săptămâna aceasta. Poți face
mari progrese pe acest plan. Apar efecte și pe
plan social, aducând în viața ta oameni care te
inspiră și care-ți împărtășesc ideile și viziunile. Vei intra într-un nou cerc de persoane care te vot primi călduros.
BALANŢA. Luna Nouă de marți se
manifestă plenar în casa carierei, ceea ce înseamnă că săptămâna aceasta ar putea veni
la pachet cu mici succese pe plan profesional. Caută să te perfecţionezi, dacă vrei să te
păstrezi pe această curbă ascendentă. Marte
ajunge tot marți în casa vieții sociale, dinamizând-o și făcându-te mai popular în rândul prietenilor.
SCORPIONUL. În această săptămână
Luna Nouă trece prin casa studiilor înalte și a călătoriilor pe distanțe relativ lungi, indiciu cum că
s-ar putea să participi la unele cursuri de perfecționare continuă. În relaţiile de cuplu caută să dai
dovadă de deschidere, toleranţă și diplomație.
Poate că te calcă pe nervi în anumite momente, dar acesta
nu este un motiv să se ajungă la tensiuni sau certuri.
SĂGETĂTORUL. Luna Nouă de marți
se desăvârșește în casa banilor și a bunurilor
deținute sau câștigate împreună cu partenerul
de viață sau de afaceri, semn că apar oportunități de a-ți suplimenta resursele. În perioada
următoare se pot produce schimbări în relaţiile
de familie. Caută să profiți de acest climat astral pentru
a evolua mai departe împreună cu partenerul de viață.
CAPRICORNUL. S-ar putea ca săptămâna aceasta să cunoști persoane cu
care poți forma asociaţii durabile și lucrative
pe viitor. Problema ar putea apărea când se
ajunge la subiectul financiar. Aceeași Lună
Nouă de marți poate produce efecte și pe
planul cuplului. Se prevede ca tu și persoana iubită să
primiți oportunitatea unui nou început, mai ales în cazul
în care ați avut parte de tensiuni în ultima perioadă.
VĂRSĂTORUL. Se aşteaptă o săptămână destul de aglomerată pe plan profesional. Caută să profiți de acest climat astral
pentru a te ocupa de cele mai dificile sarcini.
Viaţa ta de cuplu, s-ar putea să se anime destul de mult în următoarele săptămâni. Dar şi
nivelul de tensiune creşte simțitor între tine și persoana
iubită. Se cere să vă calmați și să vorbiți deschis.
PEŞTII. O perioadă destul de solicitantă la nivel profesional. Dar, este important să
nu te aglomerezi cu sarcini, decât dacă știi
că le poți duce la bun sfârșit. Luna Nouă de
marți se manifestă în casa iubirii și a copiilor,
fapt pentru care s-ar putea ca aceste relații fundamentale să joace un rol important în viața ta
în următoarea perioadă. Caută să le acorzi mai multă
atenție celor dragi.
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Felicitări!

La 29 iunie își va sărbători ziua de naștere directorul
Școlii medii din Băhrinești,
raionul Hliboca, domnul
Mihail
ACATRINI.
Domnul Mihail este nu
numai un administrator și
profesor școlar, ci și un inițiator pasionat al studierii
materialelor despre celebra
familie bucovineană Mandicevschi, care își are originile la Băhrinești. A adunat
materiale istorice, iar recent le-a expus într-o amplă
expoziție la Muzeul Etnografic Regional.
Colectivul pedagogic, elevii și părinții acestora,
rudele și prietenii, îl felicită pe domnul Mihail cu prilejul zilei de naștere, dorindu-i multă sănătate, realizări în activitatea sa pedagogică și cea de cercetări,
bunăstare și mulți ani frumoși și rodnici, cum e vara
în toiul secerișului.
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La 26 iulie și-a sărbătorit
ziua de naștere cernăuțeanul
Vasile
DUGAN.
Născut în satul Corcești,
raionul Hliboca, el a activat
toată viața pe tărâmul ziaristicii din regiune – la presa scrisă
și la audiovizualul „Bucovina”.
Fiind la odihna binemeritată,
domnul Vasile este membru
activ al Societății de cultură austro-germană din
Cernăuți, continuă să colaboreze cu presa, inclusiv
cu ziarul „Libertatea Cuvântului”.
La felicitările primite cu prilejul acestui eveniment familial din partea celor dragi şi apropiaţi inimii, se alătură și colaboratorii redacției „Libertatea
Cuvântului”, care îi urmează multă sănătate, bucurii
de pe urma copiilor și nepoților, bunăstare și tihnă
sufletească, o viață îndelungată și senină ca cerul
de vară.
La mulți ani și toți buni!

La mulţi ani fericiţi!
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Spre sfârşit de Cireşar, la 28
iunie, doamna
Maria
MISARJIU
din suburbia Roşa, Cernăuţi, îşi
va marca jubileul împlinirilor –
60 de ani.
Este un prilej deosebit ca
la masa de sărbătoare să se
adune cele mai scumpe şi
apropiate persoane şi anume: soţul Mihai, părinţii, fiica
Irina împreună cu familia, feciorul Nicolai împreună cu familia, rudele apropiate, vecinii şi prietenii,
dorindu-i sărbătoritei în primul rând sănătate, că
anume ea, sănătatea, este cea mai scumpă avere, fericire, liniște sufletească, frumusețea verii,
farmecul florilor alese, care în aceste zile îi bucură pe deplin inima.
Scumpa noastră!
Să îţi fie viața plină
De har, tihnă și lumină,
Toți în jur să te iubească,
Succesul, binele, norocul
Peste tot să te-nsoțească.
Te stimăm și te iubim,
Pentru toate-ţi mulțumim.
Mulți-mulţi
ani înainte
alături de cei dragi!

La 23 iunie,

Costel
NICHIFOR
din suburbia Țețina, or. Cernăuţi, şi-a sărbătorit
frumoasa vârstă a tinereţii – 20 de ani.
Încă din copilărie, Costel visa să îmbrăţişeze profesia de șofer și această dorință i s-a
împlinit.
În această zi frumoasă şi plină de farmec, îi
adresează cele mai sincere felicitări părinții Mihai și Maria, fratele Mihaiță, bunicii Elena, Mihai
și Aurel, toate rudele și prietenii.
Scumpul nostru, îți dorim multă sănătate, fericire, noroc, bucurii și
ca Bunul Dumnezeu să te binecuvânteze în decursul întregii vieți!
Acum, în zi de sărbătoare, Îţi dorim în suflet soare,
În privire – strălucire,/ Iar în inimă – iubire!
Îţi dorim să-ţi fie viața/ Senină ca dimineața,
Caldă ca o zi de vară
Și ca mierea de amară.
Să știi numai de bine
Cu cei dragi pe lângă tine,
Cu prietenii de o viață,

La 27 iunie îşi marchează ziua de naştere renumitul pictor şi grafician cernăuţean,
Oleg
LIUBKIVSKI.
Este unul dintre puţinii maeştri ai penelului din regiunea
noastră, care a avut mai multe expoziţii personale în capitalele europene. A fost menţionat chiar cu o distincţie din
partea autorităţilor de la Viena. Oleg Liubkivski este autorul
a câtorva cărţi de artă despre oraşul Cernăuţi.
Cu prilejul zilei de naştere, colegii de breaslă şi admiratorii talentului lui
îi doresc sănătate şi inspiraţie,
putere de creaţie şi cât mai multe expoziţii de succes în galeriile cernăuţene, în alte oraşe ale
Ucrainei, precum şi în Europa
Occidentală.
La mulţi ani fericiţi!

La mulți ani
frumoși în față!
La mulți ani, scumpul nostru!

ÎN ATENŢIA
CITITORILOR!
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liderul presei românești
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www.lyberti.com
lcuvantului@gmail.com
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www.lyberti.com

Dacă doriţi ca felicitările şi publicitatea Dumneavoastră să apară la
timp, Vă rugăm să le expediaţi pe adresa redacţiei până în ziua de marţi
a săptămânii de apariţie
a ziarului, indicând şi datele de contact (numărul
de telefon şi E-mail) pentru a clarifica mai multe
detalii despre sărbătorit.
Colectivul redacţiei
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Vedete

Joi, 27 iunie 2019

Anișoara PUICĂ încântată de frumusețea Parisului
Una din vedetele cântecului de estradă din Moldova, Anișoara Puică, este
sigură că și-a găsit calea de mijloc şi
împărtășește convingerea că „o femeie
trebuie să le reuşească pe toate`. Pro-

priul ei exemplu demonstrează că e posibil. Ea are grijă de casă, are o familie
unită şi o cariera muzicală de succes.
Anișoara Puică și Vladimir Buimistru
sunt împreună deja de 30 de ani. Cei

Şef redactor

cuvântului
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COFONDATOR AL ZIARULUI COLECTIVUL REDACŢIEI
Свідоцтво № ЧЦ 498-178 ПР від 16.07.2014

doi și-au căsătorit anul trecut feciorul,
iar toamna au devenit pentru prima oară
bunei. Recent soții s-au aflat într-o călătorie în cel mai romantic oraș din Europa - Paris.
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