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Frați români, nu vă lăsați!
La „Libertatea Cuvântului” vă abonați! 

Continuă abonarea pentru a doua 
jumătate a anului 2019

Mihai GROSU: Legea privind  vămuirea  mașinilor 
cu înmatriculare străină trebuie revizuită

În timpul unei întâlniri cu jurna-
liștii, domnul Mihai Grosu, candidat 
în deputați pentru Rada Supremă  
(Circumscripția electorală nr. 203), 
a declarat că sprijină proprietarii 
de mașini cu înmatriculare străină. 
Potrivit lui, maşina nu e un lux, ci o 
necesitate. Din păcate, foarte mulți 
cetățeni nu-și pot permite să cum-
pere autoturisme noi. De aceea, 
au fost nevoiți să procure mașini 
second-hand cu numere de înma-
triculare europene. „Trebuie elimi-
nate schemele corupte. În calitate 
de parlamentar voi aborda chestiu-
nea privind reducerea substanțială 
a taxelor percepute la vămuirea 
mașinilor cu numere de înmatricu-
lare străine. Legalizarea  mașinilor 
Clasa A nu trebuie să depășească 
1000-1500 euro, iar pentru cele 
mai vechi – 300 de  euro. În aces-
te condiții veniturile în Bugetul de 
stat vor crește, deoarece oamenii 
vor cumpăra mai multe mașini”, a 
menționat domnul Mihai Grosu.  

Zilele trecute, în timpul unei 
vizite în regiunea Transcarpatia, 
Președintele Volodymyr Zelenskyi 

a declarat că după alegerile parla-
mentare din 21 iulie, va iniția revi-
zuirea legislației privind vămuirea 
mașinilor cu numere de înmatri-
culare europene. Volodymyr Ze-
lenskyi spune că va apela la toate 
mecanismele legale, iar șoferii nu 
trebuie să se teamă de amenzile 
cosmice prevăzute de legea adop-
tată de actualii parlamentari. De 
menționat că proprietarii de mașini 
cu numere străine de înmatricula-
re au organizat în repetate rânduri 
proteste de amploare, solicitând să 
fie modificată legea referitoare la 
legalizarea  autovehiculelor străi-
ne. 

Reamintim că legea privind vă-
muirea mașinilor cu numere străi-
ne de înmatriculare urma să intre 
în vigoare la 24 mai a.c. Ulterior 
a fost amânată pentru 22 august 
a.c.  Potrivit legii, pentru depășirea 
perioadei de ședere în țară, șoferii 
riscă amenzi drastice sau confis-
carea autovehiculului. Valoarea 
amenzilor depinde de durata întâr-
zierii șederii  și variază de la 8,5 mii 
la 170 mii de grivne.

Majorări salariale pentru cadrele didactice
În toiul campaniei electorale, 

Guvernul ucrainean anunță majo-
rări salariale pentru cadrele didac-
tice. Dacă e să le dăm crezare, sa-
lariile profesorilor vor crește între 
20-70%. Vestea proastă e că sala-
riile dascălilor vor crește începând 
cu 1 ianuarie 2020. În Bugetul de 
stat pe anul 2019 este prevăzută 
majorarea salariilor pentru profe-
sori în proporție de 8,2 la sută. 

În limbajul cifrelor aceasta în-
seamnă 568 de grivne. Profesorii 
care au categoria I și cea superi-
oară vor beneficia de un adaos la 
salariu de 749 grivne și, respectiv, 
799 grivne. De asemenea, vor fi 
majorate și salariile educatoare-
lor de la grădinițe, care, începând 
din ianuarie 2020, vor beneficia de 
un concediu prelungit la 56 de zile 
calendaristice. De menționat că 
anterior, ministrul Învățământului, 
Lilia Grynevyci,  anunța că majo-
rarea salariilor cadrelor didactice 
este imposibilă din cauza lipsei de 
fonduri. Potrivit ei, în Bugetul de 
stat pe anul 2019 lipsesc 100 mili-
arde de grivne necesare în aceste 
scopuri.

Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN 
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De la secţie auxiliară – 
la întreprindere modernă, prosperă

Produsele cu  marca comercia-
lă „Miaso Bukovyny” sunt adresate 
consumatorilor cu gusturi rafinate 
şi care preţuiesc calitatea produc-
ţiei. Distribuirea producţiei se face 
cu mijloacele de transport ale între-
prinderii. Pentru ca în vitrinele ma-
gazinelor să fie  permanent produse 
proaspete, şoferii ies pe itinerarele 
comerciale zilnic. 

Întreprinderea din Noua Suli-
ţă participă permanent la expozi-
ţii, iarmaroace, unde producţia ei 
se bucură de căutare. Cererile la 
produsele din carne de la „Miaso 
Bukovyny” sunt în creştere. Ex-

plicaţia acestui fenomen este că 
produsele de aici dispun de înalte 
calităţi gustative. În această direc-
ţie lucrează marketingul întreprin-

derii, care ţine cont de propunerile 
a însuşi consumatorilor. Doam-
na directoare, Irina Şkumatova, 
explică aceasta în felul următor: 
„Deseori sunt întrebată cum de re-
uşim să fabricăm produse atât de 
gustoase? Le spun direct, fără a 
descoperi vreo taină comercială, 
că în munca noastră depunem şi 
o părticică din suflet”. 

La 1 februarie 2018 s-a stins din 
viaţă primul director al Întreprinde-
rii, Volodymyr Şkumatov, iar peste 
o săptămână a încetat să bată şi  
inima fiului său, Oleksandr. Tatăl 
a venit la această întreprindere în 

anul 1983, în calitate de inginer. 
Pe atunci  întreprinderea avea alt 
profil şi, evident, altă denumire – 
„Combinatul avicol Noua Suliţă”. 

Combinatul avea 
şi o secţie mică de 
produse din car-
ne, dotată cu utilaj 
învechit. Anume 
această secţie a 
stat la baza vii-
toarei Întreprin-
deri „Miaso Bu-
kovyny”. În anul 
1999 Volodymyr 
Şkumatov a fost 
ales director al  
noii întreprinderi. 
Anume sub con-
ducerea lui, noua 
întreprindere şi-a 
lărgit capacităţile 
de producţie, şi-a 
câştigat renume 

în rândurile consumatorilor. Tot 
timpul Volodymyr Şkumatov l-a 
avut alături pe fiul său Oleksandr, 
căruia îi transmitea experienţa şi 
pe care îl pregătea pentru misiu-
nea responsabilă de a conduce o 
întreprindere prosperă. Dar, s-a 
întâmplat ceea ce s-a întâmplat. 
Tradiţia familiei Şkumatov este 
continuată de doamna Irina Şku-
matova, nora lui Volodymyr Şku-
matov şi soţia lui Oleksandr Şku-
matov. 

În februarie 2019 a fost inau-
gurată o placă comemorativă în 
cinstea lui Volodymyr şi Oleksandr 

Şkumatov. Iar în mai anul curent, 
Consiliul Orăşenesc Noua Suliţă 
a luat decizia ca strada pe care 
se află Întreprinderea „Miaso Bu-

kovyny” să poarte numele lui Vo-
lodymyr şi Oleksandr Şkumatov. 
Festivităţile cu acest prilej vor co-
incide cu jubileul de 20 de ani al 
întreprinderii, marcat la finele săp-
tămânii curente. 

– Pentru mine acest jubileu este 
foarte important şi de mare răs-
pundere, remarcă doamna direc-
toare, Irina Şkumatova. Pentru o 
întreprindere modernă, care a în-
ceput de la o mică secţie auxiliară, 
această perioadă de timp este o 
perioadă a realizărilor. Voi continua 
cu demnitate cauza  socrului meu, 
Volodymyr Şkumatov şi a soţului 
Oleksandr, care şi-au consacrat 
toată  viaţa ca „Miaso Bukovyny” 
să fie o întreprindere puternică şi 
prosperă. 

Reputaţia mărcii comerciale 
„Miaso Bukovyny” va fi menţinută la 
cel mai înalt nivel.

Întreprinderea „Miaso Bukovyny” din Noua Suliţă îşi marchează jubileul de 20 de ani

Ea se numără  printre întreprinderile cu cele mai mari capacități de produc-
ție din industria alimentară a regiunii. În momentul de față asortimentul 

Întreprinderii „Miaso Bukovyny” numără circa 100 feluri de produse din carne 
de porc, de vită şi de pasăre. Unele dintre ele sunt delicatese. Însă, adminis-
trația întreprinderii, îndeosebi, specialiştii-tehnologi  caută posibilități pentru 
extinderea asortimentului. O atenție deosebită este acordată criteriilor calită-
ții producției. 

Pagină realizată  
de Mihai URSU
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Mihai GROSU: „Cu inima deschisă 
și cu intenţii sincere” 

Se crede că în orice campa-
nie electorală se recurge din 

plin la tehnologiile  „negre” (în 
cazul dat de discreditare a con-
curenților  în fața alegătorilor). 
Se procedează aşa, atunci când 
argumentele şi faptele bune nu 
au puterea de convingere. 
Candidatul în deputați ai po-
porului în Circumscripția elec-
torală nr. 203, Mihai Grosu, 
contează numai pe dialogurile 
deschise cu oamenii de rând şi 
pe sinceritatea intențiilor sale. 
În favoarea lui vorbesc faptele 
bune: este om de afaceri în do-
meniul agricol, iar pentru pros-
perarea businessului său nu a 

folosit nici o grivnă din Bugetul 
de stat. A construit şi segmente 
de drumuri pe banii săi, susține 
financiar şi în măsura posibili-
tăților câteva şcoli româneşti 
din regiune.  Cu cinci ani în 
urmă a devenit şef-redactor al 
ziarului regional românesc „Li-
bertatea Cuvântului”, care era 
pe cale de dispariție, asigurân-
du-i întreținerea financiară cu-
venită şi ridicându-i tirajul de 
zece ori. În prezent „Libertatea 
Cuvântului” este cea mai tira-
jată publicație românească din 
Ucraina, având şi un site bogat 
în informații operative şi inte-
resante. În condițiile actuale a 
întreține un ziar al unei mino-

rități naționale este un lucru 
foarte costisitor, şi rar cine 
dintre oamenii de afaceri, ieşiți 
din sânul acestei comunități, 
merge la un astfel de risc. Iar 
domnul Mihai Grosu a acceptat 
acest lucru, săvârşind şi alte 
fapte demne de mecenat. Dar, 
un lucru mare întotdeauna în-
cepe de la un lucru mai mic. 
Domnul Mihai Grosu consideră 
că poate face şi mai mult pen-
tru regiunea noastră şi pentru 
locuitorii ei, inclusiv pentru co-
munitatea românească de aici, 
de aceea şi s-a înregistrat can-
didat în deputați ai poporului 
în Circumscripția electorală nr. 
203. 

Despre pâinea cea de toate zilele și cea spirituală 
Satul Dinăuți este una din localitățile 

mai mari ale raionului Noua Suliță, care, 
deocamdată, nu este atrasă pe orbita Co-
munităților Teritorial Unite. La întrebarea 
candidatului în deputați ai poporului în Cir-
cumscripția electorală nr. 203, Mihai Grosu, 
care ar fi cea mai reușită  configurație de 
comunitate teritorial unită pentru Dinăuți,  
primarul satului, Vladimir Istrati, a explicat 
că situația este neclară. „Dinăuțiul este 
situat la drumul central, are o infrastructu-
ră mai dezvoltată decât satele din jur cu 

care am putea face comunitatea. Însă, ne 
rețin unele momente negative, care exis-
tă în practica altor comunități. Trebuie să 
le luăm în calcul pe toate”,  spune domnul 
primar, făcând referință la vorba înțeleaptă 
a poporului: de șapte ori măsoară și o dată 
taie. 

La întâlnirea cu un grup de locuitori 
activi ai satului, candidatul în deputați 
Mihai Grosu, ca întreprinzător de succes 
în ramura agricolă, a accentuat că viitorii 
parlamentari trebuie să chibzuiască foarte 

bine în privința celei mai mari bogății a țării 
– cernoziomurile fertile, expunându-și po-
ziția sa: moratoriul asupra vinderii terenuri-
lor arabile trebuie continuat, însă fermierii 
mici și mijlocii trebuie să aibă dreptul de a 
cumpăra loturile pe care le arendează și le 
lucrează, dispunând de credite ieftine de 
la bănci. 

Au fost abordate și problemele culturii 
în localitățile sătești. Conducătorul artistic 
al Casei de cultură, Vitalie Reabco, a rela-
tat că la Dinăuți în ultimii ani se desfășoară 

festivalul „Bucuria neamului”, care în anul 
2018 a obținut statutul de Festival interna-
țional, la el participând colective folclorice 
și din alte țări. Domnul Mihai Grosu, ca om 
de afaceri și șef-redactor al ziarului „Liber-
tatea Cuvântului”, a promis că va susține 
financiar următoarea ediție a acestui festi-
val, iar publicația pe care o conduce va fi 
sponsorul ei informațional. 

Despre poștași și funcţia lor socială importantă 
La Mălinești locuieşte un tânăr neobiș-

nuit: Veaceslav Rața. „Neobișnuită” este și 
ocupația lui – lucrează factor poștal și ca-
zul lui Veaceslav poate fi unul din puținele 
întâlnite în Ucraina. Însă, lui Veaceslav îi 
aduce satisfacție această modestă ocupa-
ție. El mai este și un meloman pasionat: nu 
scapă nici un concert al vestiților interpreți 
din țară, susținut la Cernăuți, a fost chiar la 

Kiev, la concertele unor vedete mondiale ca 
Madona, Enrique Iglesias... Poștașul de la 
Mălinești, Veaceslav Rața, este un admira-
tor al talentului copământenei noastre, Alina 
Grosu. La 6 iulie curent el a avut posibilitate 
să se întâlnească personal cu interpreta și 
actrița Alina Grosu chiar la Mălinești. Vestita 
cântăreață este antrenată nemijlocit la cam-
pania electorală, susținându-l pe tatăl ei, 
Mihai Grosu, înregistrat candidat în deputați 

în Circumscripția electorală nr. 203. Dom-
nul Mihai Grosu susține cultura și  tinerele 
talente, lucru demonstrat de faptele sale de 
binefacere. El înțelege foarte bine și proble-
mele  poștașilor, doar aceștia aduc în case-
le cititorilor din satele românești ale regiunii 
ziarul „Libertatea Cuvântului”. La Mălinești, 
domnul Mihai Grosu a avut o convorbire 
pe tema dată cu șefa Oficiului poștal Ilo-
na Popova și cu poștașul Veaceslav Rața. 

Candidatul în deputați a promis că rămâne 
un susținător al serviciului poștal, va lupta 
pentru aceea ca salariile lucrătorilor poștei 
să fie normale, la nivelul lucrătorilor sociali, 
fiindcă și ei au o misiune socială importan-
tă și necesară. În condițiile actuale, când în 
sate se închid filialele băncilor, poștașii sunt 
cei care distribuie pensiile, îi deservesc pe 
pensionari.

În imagini: secvenţe de la întâlnirile cu alegătorii ale candidatului în deputaţi, Mihai GROSU, la Cerepcăuţi şi Kamenka, raionul Hliboca.   
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  Pagină realizată de Dumitru VERBIŢCHI

Bătaie până la pierderea cunoștinţei
Un bărbat s-a ales cu traume 

la cap în urma unui conflict cu un 
cunoscut, care s-a transformat 
într-o bătaie zdravănă. Conflictul 
s-a iscat între un locuitor de 28 
de ani din raionul Noua Suliță și 
un bărbat în vârstă de 41 de ani 
din Cernăuți. Ultimul a fost bătut 
până când a pierdut echilibrul, a 
căzut pe asfalt fără cunoștință. 
Victima a fost transportată de 
urgență la spital. Medicii l-au 
diagnosticat pe bărbat cu trau-
mă cranială. Poliția a demarat o 
procedură în baza articolului 128 
al Codului Penal al Ucrainei. An-
chetările continuă.

Tentativă de mituire  
a poliţiștilor

Polițiștii de la patrulare au 
oprit un motociclist din cauza 
lipsei numerelor de înmatricu-
lare pe mijlocul de transport. În 
timpul discuției patrulele au ob-
servat la bărbatul de 28 de ani 
semne de ebrietate. După efec-
tuarea la fața locului a testelor 
corespunzătoare, oamenii legii 
au constatat 2,51 promile de 
alcool în sânge. Pentru a evita 
responsabilitatea, infractorul 

le-a propus polițiștilor recom-
pensă în bani. Aceștia au refu-
zat propunerea și l-au prevenit 
pe bărbat despre responsabi-
litatea legală pentru acțiunile 
sale. Și de data aceasta bărba-
tul a decis să ignore avertizarea 
patrulelor. Acesta a fost sancți-
onat pentru aflarea la volan în 
stare de ebrietate și tentativa 
de mituire a lucrătorilor organe-
lor de drept în timpul serviciului.     

250 mii amendă pentru jocurile de noroc

Un locuitor al ținutului a 
amenajat ilegal o sală pen-
tru jocurile de noroc în unul 
din centrele raionale ale re-
giunii Cernăuți. Polițiștii au 
documentat, în timpul unui 
raid, activitatea ilegală a 

„omului de afaceri”. Însă, 
Judecătoria raională Zas-
tavna l-a îndreptățit, consi-
derându-l nevinovat. Sen-
tința instanței raionale a fost 
anulată prin hotărârea Curții 
de Apel Cernăuți. Bărbatul 

în vârstă de 42 de ani a fost 
găsit vinovat în organizarea 
și susținerea ilegală a jocu-
rilor de noroc. El a fost obli-
gat să plătească o amendă 
usturătoare în sumă de 255 
mii grivne.

Bărbat înecat în fântână
Un bărbat a fost găsit înecat 

într-o fântână, în localitatea Bo-
cikivţi din raionul Hotin. El veni-
se din Crimeea și se stabilise cu 
ceva timp în urmă în acest sat. 
Bărbatul, în vârstă de 55 de ani, 
nu avea domiciliu permanent în 

această localitate. Potrivit medi-
cilor legiști, moartea a survenit 
în urma asfixiei mecanice prin 
înecare. Tot medicii presupun 
că bărbatul, aflat în stare de 
ebrietate, ar fi căzut întâmplător 
în fântână.

Accident rutier la Chiţmani. 
Printre victime – un copil
Avaria s-a produs pe au-

tostrada Cernăuți-Sneatin, în 
zona localității Dubivți din ra-
ionul Chițmani. Un Volkswa-
gen-Passat și un Mercedes 
s-au tamponat în plină viteză. 

În rezultatul impactului, „Mer-
cedes”-ul a fost aruncat într-un 
autocamion. Trei persoane ma-
ture și un copil au avut de sufe-
rit în urma accidentului. Toți au 
fost transportați la spital.

Escroc reţinut la Cernăuţi
Organele de drept au încheiat cu succes 

o operațiune de căutare, urmărire și reține-
re a unui bărbat originar din regiunea Sumy, 
care, prin metode de escrocherie, a sustras 
de la cetățeni 106 mii grivne. Bărbatul în vâr-
stă de 26 de ani a fost depistat la finele lunii 
aprilie a anului curent. Prezentându-se drept 
rudă și făcând abuz de încrederea jertfelor 
sale, criminalul a pus mâna pe banii lor. În 
aprilie judecata l-a plasat în arest la domici-
liu, însă suspectul continua să călătorească 
prin diferite regiuni ale Ucrainei, în special, 
în regiunile Ternopil și Kiev. După ultimul său 
„turneu” prin Bucovina și sustragerea unei 
importante sume de bani de la oamenii în 
vârstă din ținut, Judecătoria raională Șev-
cenko a orașului Cernăuți a decis să-l plase-
ze sub strajă până la procesul judiciar.

Contrabandiști privaţi de marfă  
pentru suma de peste un milion

Un lot de contrabandă de am-
ploare a fost depistat de către grăni-
ceri și alte subdiviziuni ale organelor 
de drept în raionul Putila. Lotul de 
contrabandă era menit să fie trans-
portat în România de către un grup 
de localnici. Datorită acțiunilor rapi-
de ale grănicerilor, așa-numita „ca-
ravană de tutun” a fost oprită la 400 
de metri până la linia Frontierei de 
stat. La sosirea grănicerilor, bărba-
ții au aruncat nouă lăzi cu țigări și 
au luat-o la fugă. În timpul urmăririi, 
grupul de reacționare a descoperit 
încă 11 lăzi cu produse din tutun 
pregătite pentru transmiterea ulteri-
oară de cealaltă parte a frontierei. În 
rezultatul operațiunii, contrabandiș-
tii au pierdut 60 de lăzi cu țigări. Po-
trivit unei evaluări prealabile, costul 
mărfii de contrabandă este de 1,2 
milioane grivne.
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Rubrică susținută de 
 Tatiana CARLAȘCIUC

• Frumusețe

Mască pentru un ten sănătos

Mască de castraveți – pentru te-
nul uscat.  Se amestecă un castravete 
dat prin răzătoare cu o ceaşcă de fulgi de 
ovăz şi cu o lingură de iaurt. Se aplică un 
strat gros de mască pe faţă şi se lasă să 
acţioneze timp de 30 de minute, după care 
se   clăteşte tenul cu apă caldă.

Mască cu miere – pentru toate 
tipurile de ten.  Se aplică pe tenul ume-

zit în prealabil un strat de miere (la tempe-
ratura camerei) şi se lasă să acţioneze timp 
de 5 minute. Se clăteşte apoi tenul cu apă 
călduţă, după care cu apă rece şi se şterge 
cu un prosop moale.

Mască cu iaurt – pentru tenul 
gras.  Se amestecă o jumătate de cană 
de iaurt cu puţină drojdie, apoi se aplică un 
strat pe faţă şi se lasă să acţioneze timp de 

5 minute. Se clăteşte apoi faţa cu apă căl-
duţă până se curăţă bine.

Mască cu banană - anti-îmbătrâ-
nire. Se pasează o banană coaptă şi se apli-
că un strat subţire pe ten. Se lasă să acţione-
ze timp de 10 minute, după care se clăteşte 
cu apă călduţă şi se lasă să se usuce tenul 
în voie. Pielea va fi mai moale şi mai netedă.

Mască cu fulgi de ovăz – pentru 
tenul gras. Se amestecă două linguri de 
fulgi de ovăz cu o lingură de bicarbonat de so-
diu şi puţină apă pentru a obţine o pastă. Se 
aplică pe pielea umedă şi se lasă să se usu-
ce, după care se clăteşte bine cu apă călduţă.

Mască cu suc de lămâie – pen-
tru toate tipurile de ten. Se amestecă 
jumătate din zeama unei lămâi cu un albuş, 
după care se aplică un strat pe ten şi se 

lasă toată noaptea. Deşi va fi un pic mai di-
ficil când se va usca, pe timpul nopţii, dimi-
neaţa se clăteşte bine tenul cu apă călduţă.

Mască cu iaurt şi banană – pen-
tru tenul uscat.  Se zdrobeşte un sfert 
de banană, apoi se adaugă o jumătate de 
ceaşcă de iaurt şi o linguriţă de miere de 
albine. Se aplică un strat subţire pe faţă 
şi se  lasă să acţioneze timp de 10 minu-
te, după care se clăteşte cu apă călduţă. 
Tenul va fi mai hidratat şi mai catifelat.

Mască cu avocado – pentru toate 
tipurile de ten. Se pasează miezul de la 
un avocado şi se aplică pe faţă într-un strat 
gros. În timp ce aşteptăm 15 minute să se 
usuce masca, se aplică şi două felii de cas-
travete în zona ochilor. Se clăteşte bine tenul 
cu apă călduţă.

Îngrijirea pielii este esențială pentru menținerea 
unui ten perfect. În cele mai multe  cazuri îngriji-

rea zilnică nu este suficientă pentru a avea un ten 
sănătos. Dacă aveți puțin timp la dispoziție înainte 
de culcare, încercați una dintre măştile propuse în 
rândurile de mai jos.

• E bine de ştiut!

Cafeaua folosită în gospodărie
Fertilizează solul.  În 

loc de a arunca zațul de cafea, e 
bine să fie folosit în grădină, în loc 
de compost. Efectul va fi un plus 
de nitrogen și de material organic, 
îmbunătățind scurgerea, retenția 
de apă și aerația solului. Zațul 
poate chiar să țină la distanță me-
lcii din grădină. Folosiți această 
resursă organică în grădina dum-
neavoastră, cu beneficii și pentru 
mediu, și pentru calitatea solului.

Alungă țânțarii.  Zațul 
de cafea reprezintă o soluție mai 
puțin cunoscută la o problemă 
foarte frecventă: atacul țânțarilor. 
Potrivit specialiștilor, boabele de 
cafea reprezintă o metodă sigură 
și eficientă de a stârpi țânțarii și 
alte insecte care cauzează pro-
bleme. Un studiu recent a pus în 
evidență faptul că zațul de cafea 
și cafeina pot ucide și larvele in-
sectelor, prevenind astfel dez-

voltarea de noi insecte. Demn 
de menționat este faptul că, spre 
deosebire de multe insecticide 
chimice, în cazul cafelei țânțarii 
nu au reușit să dezvolte rezisten-
ță. Pentru a folosi cafeaua ca re-
pelent împotriva țânțarilor, puneți 
zaț uscat într-un vas cu o folie 
deasupra, apoi, odată uscat per-
fect, ardeți-l într-un loc cu vânt, 
pentru un efect pe o suprafață 
mai mare.

Pui cu verdeață 
şi caise

Caisele sunt sănătoase, parfu-
mate şi elegante. Pot fi preparate în 
multe feluri, pentru că merg foarte 
bine şi în prăjituri (tarte mai ales), 
dar şi în salate şi mâncăruri, alături 
de carne. Rar ceva mai bun şi mai 
gustos! Se prepară uşor, fiind gata 
în maximum 45 de minute. 

Ingrediente: 2  piepţi de pui fără os 
şi fără piele, 20-24 de caise mari, o ceapă, 
coaja şi sucul de la o lămâie, ulei, sare, pi-
per, cimbru uscat, pătrunjel şi mărar.

Preparare.  Se taie carnea cubuleţe şi 
se pune ulei la încins într-o cratiţă. Se pune 
carnea la prăjit şi se potriveşte de sare şi 

piper. Se lasă carnea să se rumenească. 
Se adaugă ceapa tăiată mărunt, cimbrul şi 
după vreo câteva minute – puţină apă. Se 
acoperă cu un capac şi se lasă să fiarbă la 
foc mic, 15 minute. Când carnea este gata, 
se adaugă coaja şi sucul de la o lămâie şi 
caisele tăiate în jumătăţi. Se lasă să fiarbă 
toate împreună circa 10 minute, ameste-
când din când în când. La final, se adaugă 
toată verdeaţa, mărarul şi pătrunjelul tăia-
te mărunt. Se lasă la foc încă 2-3  minute. 
Când este gata se acoperă şi se lasă 10-15 
minute, pentru ca aromele şi gustul să se 
combine, înainte de a o servi.

Tartă cu caise
Ingrediente:  un pachet de unt, 3 

ouă, 6 linguri de făină, 2 linguri de lapte 
(sau smântână), un praf de copt, vanilie 
şi pudră de scorţişoară, 4 linguri de zahăr 
pudră, 600 g de caise împreună cu sâm-
burii.

Preparare.  Se amestecă untul cu 
trei linguri de zahăr, până rezultă o cremă 
spumoasă, se adaugă ouăle întregi, pe 
rând, apoi praful de copt, vanilia, făina şi 
laptele. Se amestecă bine, se întinde alu-
atul într-o tavă, iar peste aluat, se aşează 
caisele tăiate felii.  Printre caise se îm-
prăştie miezul din sâmburi şi se pudrează 
totul cu o lingură de zahăr amestecat cu 

scorţişoară. Se coace tarta la cuptor, timp 
de 40-50 de minute. Este gata după miro-
sul îmbătător. Tarta se taie când s-a răcit.

Ciuperci 
cu smântână

Ciupercile sunt cele mai po-
trivite alimente pentru a înlocui 
carnea. Au un conţinut important 
de proteine, dar mult mai puţine 
calorii.

Ingrediente: 500 g ciuperci, 1 ceapă, 
1 lingură de unt, 2 căței de usturoi, 50 ml 
smântână, pătrunjel verde, sare, piper. 

Preparare. Se curăță și se toacă în felii 
mai mari ciupercile. Se taie ceapa julien. Se 
pune la încins untul şi se înăbuşă ceapa cu 
sare până capătă un aspect sticlos. Se stin-
ge apoi cu o lingură de apă și se mai lasă 
2-3 minute. Se adaugă ciupercile și se  lasă 
să fiarbă totul la foc mic, până când scade 
toată zeama pe care o lasă ciupercile. Se 
adaugă usturoiul zdrobit și smântâna și se 
lasă să dea în clocot. Se potriveşte gustul 
de sare şi piper și se servește cu pătrunjel 
tocat.

Poftă bună!

• Gătiți gustos împreună cu noi!
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Mihai GROSU: „Cu inima deschisă și cu intenţii sincere” 
Problemele mari ale unui sat mic 

Berestea este un sat mic, cu câteva sute de ale-
gători (cei care real se pot prezenta la urne, și nu cei 
incluși în liste, căci o bună parte din săteni, mai ales 
tinerii, sunt plecați peste hotare). Despre problemele 
mari ale satului candidatul în deputați ai poporului, Mi-
hai Grosu, a aflat în cadrul întâlnirii cu un grup de locu-
itori ai satului. Oamenii sunt foarte nemulțumiți de tari-
fele la gaz și de atitudinea indiferentă, „monopolistă” a 
distribuitorilor față de cerințele și doleanțele consuma-
torilor. Berestenii, pe propriile lor exemple, au demon-
strat pretendentului la mandatul de parlamentar cât de 
neomenești sunt legile privind moștenirea. „Cu un an 
în urmă a decedat soțul meu. Ca să trec casa, pe care 
am ridicat-o împreună, pe numele meu urmează să 
plătesc 19 mii de grivne. De unde să adun această 
sumă din pensia mea mică?”, i s-a adresat domnului 
Mihai Grosu locuitoarea satului Berestea, Maria Buza. 

La întâlnire au participat mai mulți pedagogi, în-
grijorați de perspectivele școlii din sat, unde învață 
circa 40 de elevi. Odată cu intrarea în vigoare a Legii 
educației, școala din Berestea, cu un astfel de număr 
de elevi, riscă să fie închisă.  Locuitorii satului i s-au 
destăinuit domnului Mihai Grosu că Berestea este una 
din puținele localități din raionul Noua Suliță prin care 
nu circulă transportul public. Pentru ca un pensionar 
să plece în centrul raional este o mare problemă. 

La marginea  lanului cerealier candidatul în depu-
tați a stat de vorbă cu primarul satului, domnul Radu 
Cuciurca, care în zi de sâmbătă era la cârma mașinii 
agricole. Primarul s-a plâns de starea drumurilor loca-
le. Domnul Mihai Grosu a explicat că unele probleme 
ale berestenilor pot fi rezolvate la nivel regional, dân-
du-le o speranță în această privință prin promisiunea 
sa de a interveni, iar alte probleme, mai ales cele ce 
țin de partea legislativă, – în sala de ședințe a Parla-
mentului. 

Spre satele îndepărtate starea drumurilor 
este deplorabilă 

Starea drumurilor constituie una din principalele proble-
me ale Bălcăuțiului, cel mai îndepărtat sat de centrul raional 
Noua Suliță. În timpul întâlnirii în foaierul Casei de cultu-
ră din localitate candidatul în deputați ai poporului, Mihai 
Grosu, a aflat și despre alte chestiuni cu care se confrun-
tă sătenii. De exemplu, nu ajung finanțe pentru o reparație 
bună a locașului de cultură. Părinții sunt derutați de soarta 
elevilor din clasele superioare ale Școlii medii din sat. Anul 
acesta, bunăoară, în clasa a unsprezecea au rămas doar 
patru elevi și nu este clar unde vor învăța ei: la Bălcăuți sau 
la Mămăliga? Starostele satului, Nina Flueraș, a povestit 
despre „peripețiile”  privind schimbarea statutului unui bloc 
de locuit (construit cândva pentru tinerii specialiști de aici) 
în edificiu de menire socială.  Domnul Mihai Grosu a promis 
ajutorul său în soluționarea acestei probleme. 

Activitate 
culturală 

intensă sub 
acoperiş vechi 

La Stălinești candidatul în deputați ai poporului în Circumscripția nr. 203, Mihai Grosu, a 
vizitat Casa de cultură – un edificiu vechi, dar trainic. „Sunt necesare reparații capitale, mai 
ales schimbarea acoperișului, și această clădire poate să servească încă o sută de ani”, a 
observat directorul Casei de cultură, Serghei Bezpalco. Dar, de mijloacele bănești corespun-
zătoare Comunitatea Teritorial Unită Mămăliga nu dispune. „Întotdeauna am pus problemele 
culturii pe același cântar cu cele economice. De acest principiu mă conduc și în activitatea 
mea de om de afaceri. În economie am creat circa o sută de locuri de muncă și, totodată, prin 
acțiunile de binefacere, susțin învățământul, cultura”, a accentuat domnul Mihai Grosu. Gaz-
da, directorul Casei de cultură din Stălinești, dl Serghei Bezpalco,  i s-a plâns candidatului în 
deputați că instituția de cultură nu dispune de tehnică audio modernă. „Avem mijloace tehnice 
vechi și pentru a organiza o acțiune culturală, un concert, alerg prin sat, împrumutând tehnică 
performantă”, a accentuat Serghei Bezpalco. Domnul Mihai Grosu i-a promis un ajutor în 
această privință. 
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Mihai GROSU: „Cu inima deschisă și cu intenţii sincere” 
Cinstea şi omenia se educă în familie 

Fenomenul migrației brațelor de muncă, în ultimii ani, și-a 
făcut apariția și în Voloca – satul întreprinzătorilor. În momen-
tul de față, potrivit afirmațiilor localnicilor, circa o mie de vo-
loceni au plecat să-și caute norocul peste hotare. Explicația 
este închiderea pieței de desfacere din Rusia, care asigura 
prosperarea gospodarilor din sat. Acum rochiile de mireasă, 
cusute în Voloca, nu se vând în Rusia și în alte țări din fostul 
spațiu unional și o parte din meșterii localnici au pus lacăt 
la ușa atelierului de cusătorie și își câștigă existența în țări 
străine. 

Acestea, precum și alte probleme sociale, au fost abor-
date în timpul convorbirii candidatului în deputați, Mihai Gro-
su, cu unii locuitori ai satului Voloca. „Lucrurile pot reveni la 
normal numai dacă va fi pus capăt conflictului din Donbas, a 
accentuat domnul Mihai Grosu, cu el fiind de acord volocenii, 
adunați în jurul lui. Oamenii s-au referit la nedreptățile sociale 
și la imperfecțiunea legislației ucrainene. Ca și locuitorii din 
alte sate din regiune, unii voloceni s-au plâns de nedreptatea 
cu care este nevoit să se confrunte omul la întocmirea pe 
numele său a moștenirii. 

„Pe domnul Mihai îl cunosc încă de mic, am lucrat îm-
preună cu tatăl său, Mihai Grosu, la aceeași întreprindere 
timp de 32 de ani. Nu am fost unicul din Voloca, au mai fost 
cu mine și alți 26 de voloceni. Pot spune cu mâna pe inimă 
că este o familie cinstită, omenoasă și săritoare la nevoie.  
Asemenea oameni ca Mihai Grosu merită și trebuie să fie în 
Parlament, poate viața ni s-a schimba spre bine”, a declarat 
domnul Gheorghe Bodnar, în prezent pensionar.   

Tinerii cer un viitor sigur, iar pensionarii – 
pensii decente 

Kamenka este una dintre cele mai mari localități nu 
numai din raionul Hliboca, ci și din regiune. Prima ce-
rință pe care au înaintat-o locuitorii lui candidatului în 
deputați ai poporului, Mihai Grosu, s-a referit la starea 
drumurilor. „Ne miră faptul că pe acest drum trec zilnic 
funcționari mari din regiune, dar ei nu găsesc posibili-
tate sau n-au dorință să-i aducă aici pe reparatorii și 
constructorii de la gospodăria rutieră”,  sunt indignați 
peste măsură proprietarii auto. Dar și mic, și mare spun 
același lucru. În convorbirea cu candidatul în deputați 
Mihai Grosu, unii tineri au declarat că nu-s indiferenți 
de soarta țării, a regiunii și sunt gata să-i susțină pe 
oamenii, care sunt în stare să facă ceva pentru schim-
barea radicală a situației. „Tinerii sunt viitorul țării, dar 
ei au nevoie de un viitor sigur”, spun locuitorii satu-
lui Kamenka. Oamenii mai în vârstă se plâng de lipsa 
locurilor de muncă la sat, iar pensionarii – de pensia 
mică. Soluția acestor probleme trebuie găsită acolo, în 
Parlament, iar pentru aceasta deputații poporului tre-
buie să apere cu adevărat interesele oamenilor. 

Moratoriul la vinderea pământului 
arabil va fi 
continuat 
La orice întâlnire cu alegătorii, domnul 

Mihai Grosu accentuează neapărat că 
provine dintr-o familie de români: tatăl e 
de la Roșa, iar mama – din Horbova. Hor-
bovenii au manifestat un mare interes față 
de întâlnirea cu candidatul în deputați ai 
poporului, Mihai Grosu. În cadrul discuției 
sincere ei „l-au asaltat” cu problemele lor 
sociale: tarifele și prețurile mari. Au fost 
prezenți la această întâlnire și unii fermi-
eri, care lucrează terenuri arabile în raio-
nul Herța. Doleanța lor a fost una singură: 
să nu se admită vinderea pământului. Mo-
ratoriul va fi continuat, le-a promis domnul 
Mihai Grosu.
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Lionel Messi este cel mai 
bine plătit sportiv din lume

Site-ul american forbes.com 
a publicat recent lista celor mai 
bine plătiți sportivi din lume. Li-
derul ierarhiei a devenit argen-
tinianul Lionel Messi, 31 de ani, 
care l-a detronat pe portughezul 
Cristiano Ronaldo, 34 de ani. 
Atacantul Barcelonei a câștigat 
în ultimul an 127 milioane de do-
lari: grosul acestei sume a pro-
venit din salariul de fotbalist (92 
milioane de dolari), dar nici suma 
obținută din contracte de publici-
tate și din sponsorizări nu-i de 

neglijat (35 milioane de dolari). 
Surprinzător este faptul că în-
tre primii 100 cel mai bine plătiți 
sportivi și-a făcut loc o singură 
femeie. Este vorba despre jucă-
toarea de tenis Serena Williams, 
37 de ani, care ocupă locul 63 cu 
cele 29,2 milioane de dolari înca-
sate în ultimul an. Spre deosebi-
re de Messi, marea majoritate a 
banilor câştigaţi de americancă 
provin din contractele de publici-
tate și din sponsorizări (25 mili-
oane de dolari).

Campionatul regiunii  
Cernăuţi la fotbal

Liga a II-a
Au fost disputate meciurile amânate din Liga a II-a a Cam-

pionatului regiunii la fotbal. FC Ciudei  s-a impus cu 3:2  în fața  
echipei FC Tisăuți, iar  FC Maghistral  a cedat în fața  echipei 
FC Corovia, scor 1:3. Lider în clasamentul Ligii a II-a este FC 
Camenca cu 21 de puncte, urmată de FC Ciudei, tot cu 21 de 
puncte și FC Corovia cu 18 puncte. Meciurile din cadrul etapei 
a 10-a a campionatului sunt programate pe 18 august.

„Cupa Ligii” regiunii  
Cernăuţi la fotbal.  

Rezultatele primelor meciuri 
din sferturile de finală

FC Porubne – FC Lucovița – 4:3
FC Corovia – FC Cerepcăuți – 7:2
FC Eneghia – FC Camenca – 0:4 
FC Maghistral – FC Hliboca (2) – 4:0
Partidele retur vor avea loc pe 14 iulie.

Andrii Melniciuk: Totul începe de la disciplină

Andrii Melniciuk (40 de ani) 
este noul antrenor al FC Buco-
vina. Potrivit lui, jucătorii echipei 
cernăuțene rămân optimiști și 
sunt pregătiți să bucure suporte-
rii cu evoluții spectaculoase pe 
teren. „În primul rând, dorim să 
fortificăm linia defensivă cu noi ju-
cători”, spune antrenorul. De ase-

menea, Andrii Melniciuk spune că 
este foarte importantă disciplina 
în rândul jucătorilor.  „Totul înce-
pe de la disciplină. Dacă nu exis-
tă disciplină în viața de zi cu zi, 
atunci aceasta nu va fi nici pe te-
renul de fotbal. Acesta este primul 
lucru pe care îl spun când merg la 
vestiar”, menționează antrenorul.

De menționat că la 12 iulie, FC 
Bucovina dispune de campioana 
regiunii, echipa  FC Voloca, iar pe 
17 iulie întâlnește la Ivano-Fran-
kivsk  echipa FC Prykarpatia. Pe 
20 iulie se încheie seria antrena-
mentelor și urmează partida cu 
FC Pokutia (Kolomyia).

Sute de mii de euro pe săptămână!  
Cum arată MEGA IAHTUL pe care  
Ronaldo și-a petrecut vacanţa

Cristiano a plătit o sumă-re-
cord pentru iahtul pe care și-a 
petrecut ultimele zile de vacan-
ță. Ronaldo a dat nu mai puțin 
de 200.000 de euro pe săptă-
mână pe chiria pentru Benetti 
Africa I. Cristiano a navigat în 
jurul insulelor grecești și a pe-
trecut câteva nopți și pe Riviera 
franceză la bordul iahtului de lux 

care valorează 18 milioane de 
euro. Lung de 50 de metri, Be-
netti Africa I are o capacitate de 
cazare de 12 locuri. Iahtul bene-
ficiază de 4 camere duble și una 
twin. Nu lipsesc jacuzzi-ul și sala 
de forță, unde Ronaldo lucrează 
în fiecare zi. Iahtul beneficiază 
și de mai multe jet ski-uri, de un 
tobogan și de alte facilități de 5 

stele, printre care și un cinema-
tograf. Ronaldo nu e singurul 
care a ales să petreacă pe mare 
vacanța. Dele Alli, Mauricio Po-
chettino, Harry Maguire, Kevin 
Prince Boateng, Daley Blind, 
Raheem Sterling, Manuel Neu-
er, Mario Gotze, Jan Oblak sau 
Kyle Walker au fost surprinși și 
ei pe iahturi de lux.

Fraţii Klyciko, în vizită la Cernăuţi
Legendarii boxeri ucraineni, 

frații Volodymyr și Vitali Klyciko 
s-au numărat printre oaspeții de 
onoare ai Iarmarocului de Sânpe-
tru, care s-a desfășurat la Cernă-

uți duminica trecută. În Piața Sf. 
Maria boxerii cu renume mondial 
au stat cu mare plăcere  de vorbă 
cu oaspeții iarmarocului, în speci-
al cu tinerii și copiii.  De aseme-

nea, sportivii au avut o întâlnire 
cu cernăuțenii la Centrul „Belle 
Vue” unde au discutat despre 
sport și alte chestiuni sociale im-
portante.

Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN
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BERBECUL.  Este multă forfotă în plan 
profesional la începutul săptămânii. Întâlniri 
oficiale, discuții importante cu șefii. Ești în 
prim-planul vieții cotidiene.   Prudență și răbda-
re în toate! Ferește-te de a povesti prea multe 
despre tine și despre planurile tale de viitor. 

Unii îți pot pune bețe în roate. În a doua parte a săptămâ-
nii ai nevoie de odihnă. Informații prețioase, discutând în 
taină cu cineva drag și de încredere.

TAURUL.  O săptămână în care ai o 
mare deschidere spre rafinare sufletească, 
spre călătorii pe distanțe lungi. Dar, în comu-
nicare, existând riscul să provoci conflicte. 
Controlează-ți reacțiile și gesturile! Foarte ac-

tive și provocatoare sunt relațiile cu prietenii. Sunt șanse 
să obții colaborări noi și idei bune pentru ascensiunea 
ta profesională. Găseşte timp şi pentru persoana dragă. 

GEMENII.  Segmentul financiar este evi-
dențiat prin cheltuielile comune cu alții. Este 
rost de achitat datorii vechi. Pe de altă parte, 
intră în discuție moștenirile și partajele. Sunt 
șanse de a primi oferte de colaborare din care 
să obții venituri suplimentare. Selectează pri-

oritățile și fii prudent în vorbe și fapte. Acordă mai multă 
atenţie relaţiilor cu cei dragi din familie.

RACUL.  Relațiile parteneriale sunt foarte 
dinamice în prima parte a săptămânii. Se contu-
rează finalul unor parteneriate atât în plan per-
sonal, cât și în plan profesional. Există detalii as-
cunse pe care le vei descoperi peste câteva luni, 
de aceea fii prudent și evită concluziile. Finan-

ciar apar cheltuieli comune cu alții, dar și discuții privitoare 
la investiții, moșteniri. Evită cheltuielile majore pe 19 iulie. 

LEUL.  Foarte multă forfotă este la ser-
viciu. Se recomandă prudență, întrucât sunt 
posibile tensiuni serioase care pot declanșa 
conflicte de muncă pe termen lung. Pe de altă 
parte, sănătatea este foarte vulnerabilă. Re-
lațiile parteneriale se remarcă miercuri și joi 

prin discuții ample. Cheltuieli majore pe taxe și facturi, 
dar și șanse mari de câștig. 

FECIOARA.  Săptămâna începe în forță 
în planul amoros. Discuții importante cu per-
soana iubită, cu copiii, dar și desfășurarea 
unor activități recreative alături de cei dragi. 
De evitat contradicțiile și excesele, pentru că 
riști să strici situații bune. La serviciu se con-

turează multe activități, dar vei fi sprijinit de către colegi. 
Relații parteneriale disonante.

BALANŢA.  Este nevoie să te ocupi ceva 
mai mult de familie și de casă. Legătura cu 
locurile natale și cu familia ta de proveniență 
este foarte puternică acum. Se finalizează o 
etapă familială importantă, însă există multe 
necunoscute. Relația cu persoana iubită și 

copiii se complică. Prudență, răbdare, toleranță! A doua 
parte a săptămânii predispune la multă muncă în plan 
profesional.

SCORPIONUL.  Foarte animate sunt re-
lațiile cu persoanele apropiate în prima parte a 
săptămânii. Dialoguri interesante, întâlniri ine-
dite. Controlează-ți vorbele și gesturile, pen-
tru că există riscul să spui multe lucruri inutile. 
Este timpul să te desprinzi de unele persoane, 

care ți-au pus bețe în roate în ultima vreme. Se prevăd 
şi discuții aprinse cu membrii familiei, cu persoana iubită. 
Răbdare, toleranță, încredere!

SĂGETĂTORUL. Săptămâna debutea-
ză cu aspecte financiare, în mod special la 
secțiunea venituri obținute din munca proprie. 
Se conturează o nouă etapă financiară, însă 
poate fi vorba de ceva pierderi. În paralel apar 

și cheltuieli necesare  cotidiene. Ziua de 19 iulie poa-
te aduce tensiuni în gândire și comunicare, de aceea fii 
prudent și ferește-te de discuții contradictorii. Fii înțele-
gător în relaţiile de cuplu! 

CAPRICORNUL.  Ești plin de energie 
la începutul acestei săptămâni. Sunt șanse 
de a începe o nouă etapă de viață. Găseşte 
momente de liniște și gândește-te la cum ai 
dori să se desfășoare viața ta de acum înco-
lo. Financiar apar noutăți, fie că primești bani 

în urma depunerii unor eforturi suplimentare la serviciu, 
fie că cineva îți oferă favoruri deosebite. 

VĂRSĂTORUL.  În primele zile ale pe-
rioadei analizate ai nevoie de odihnă, retra-
gere din forfota cotidiană. Este o perioadă 
tensionată, cu multe suișuri și coborâșuri, 
dar cu puțin efort și bunăvoință poți depă-
și totul cu bine. Se cere calm, răbdare, to-

leranță și evită să te implici în problemele altora. În 
relaţiile de cuplu acordă mai mare atenţie partenerului 
de viaţă. 

PEŞTII.  Relațiile cu prietenii se evi-
dențiază prin discuții și proiecte profesio-
nale de anvergură. Sfaturile și ideile primite 
de la aceste persoane sunt de bun augur 
și bine ar fi să le urmezi. Totuși, unele per-
soane care se implică nepermis de mult în 

viața ta ar trebui evitate și întrerupte relațiile sau co-
laborările. Informațiile obținute pe căi neobișnuite sunt 
de mare folos. 

HOROSCOP
15-21.07.2019

Dor demult uitat reînviat la nunta copiilor

Rita și Victor s-au întâlnit încă 
pe vremea când băieții noștri făceau 
câte trei ani de armată, iar la telefoa-
nele mobile puteam doar visa. Erau 
încă prea fragezi pentru a lega relații 
serioase – el avea 16 ani, ea – 13. 
La început a fost un simplu flirt de 
fată, dar el a încolțit în inima băia-
tului pentru totdeauna. Scrisorelele 
cu mesaje scurte, dar pline de atâta 
conținut (cum era pe timpuri) erau 
singura posibilitate prin care cei doi 
își spuneau dorințele. Numai colegii 
erau martorii dragostei tăinuite ce se 
înfiripa între pereții clădirii vechi ai 
școlii din sat. Rita și Victor erau iniți-
atorii celor mai multe serate, care se 
organizau în școală. De la un timp 

și profesorii au înțeles de unde vine 
râvna lor. Anii dulci de școală au tre-
cut și, ajunși la vârsta majoratului, 
cei doi erau o pereche de invidiat 
despre care toți oamenii satului spu-
neau că vor avea o familie sănătoa-
să ce nu va mai fi afectată de norii 
negri. Dar, pe timpul acela, tuturor 
fetelor le era dat să treacă prin ama-
rul despărțirii de ființa iubită atunci 
când orice băiat era chemat să-și 
facă datoria față de țară. Într-una din 
zile i-a venit rândul și lui Victor. Pă-
rinții i-au organizat o petrecere fru-
moasă la care au invitat cei mai buni 
și apropiați prieteni și vecini. În toiul 
acelei petreceri de rămas bun Victor 
și Rita s-au retras de mai multe ori la 
fântânița de lângă poartă, unde fata 
i-a promis să-l aștepte credincioasă 
trei ani până când se va întoarce, iar 
el, la rându-i, i-a jurat că va număra 
zilele până în clipa când o va putea 
din nou îmbrățișa. A doua zi flăcăul 
a plecat la punctul de recrutare de 
la Chițmani, de unde a fost repar-
tizat într-o unitate militară din Le-
tonia. Așa a început numărătoarea 
așteptării celor doi tineri, aflați acum 
în două capete îndepărtate ale țării 
de odinioară. Biata fată privea cu 
atâta optimism poștașul care trecea 
pe drum. Într-o zi l-a întrebat chiar 
dacă nu are nici o veste de la Vic-
tor. Vestea a venit abia peste vreo 
trei săptămâni. Bucuria fetei nu avea 

margini. Ziua aceea a fost pentru ea 
o sărbătoare de vis. Era în ultimul an 
de școală. După prima veste, răva-
șele de la omul drag au început să 
curgă cu duiumul. Erau niște scrisori 
kilometrice, pătrunse de dragostea 
pe care i-o purta flăcăul. Badea Mi-
hai, poștașul satului, o striga de de-
parte atunci când avea vreo scrisoa-
re. Această corespondență a durat 
mai bine de un an, după care scri-
sorile au încetat să mai sosească. 
I s-o fi întâmplat ceva, a străfulge-
rat-o un gând. Noaptea avuse și un 
vis ciudat. Se făcea precum că s-au 
certat și Victor a urcat pe un cal și a 
dispărut în ceață în galop. A încercat 
cu ajutorul bunicii sale să descifre-

ze acel vis ciudat, însă el nu spunea 
nimic concret. Sau poate bunica n-a 
vrut să-i spună. A așteptat ea o lună, 
a așteptat două, dar nimic. Și-a luat 
atunci inima-n dinți și a plecat la pă-
rinții lui Victor. Aceștia au primit-o cu 
mare drag și au înștiințat-o că nici 
ei nu au nici o veste de la fecior. In-
certitudinea nu a durat mult. Într-o 
dimineață părinții flăcăului s-au po-
menit la poartă cu un tânăr îmbrăcat 
în uniformă militară. Era originar din-
tr-un alt raion și venise în concediu 
la părinți. Acesta le-a spus că are 
datoria să le aducă știre de la Victor 
că i s-a întâmplat ceva neplăcut. În 
timpul unor aplicații a fost rănit seri-
os la un picior, dar acum toate merg 
spre bine. Le-a mai zis acel tânăr că 
atunci când va pleca înapoi la unita-
te va trece neapărat pe la ei. Toate 
acestea i-au bucurat, dar i-a și pus 
în gardă pe părinți și în ziua urmă-
toare tatăl lui Victor a luat autobuzul 
spre centrul raional pentru a trece pe 
la comisariatul militar și a se intere-
sa de starea feciorului. A fost primit 
chiar de șeful comisariatului, care l-a 
liniștit și i-a promis că va lua legătu-
ra cu mai marii din unitatea respec-
tivă după care-l va înștiința imediat. 
N-a fost să fie. A așteptat bietul om 
o lună, a așteptat două, după care 
i s-a spus că feciorul său e bine și 
că la timpul potrivit se va întoarce la 
baștină.

Într-un chin neînțeles se zbătea 
sufletul Ritei. Această stare de nești-
re o măcina mult. Mamă-sa încerca 
s-o aline cum putea. Așteptarea ei a 
durat până după terminarea școlii. 
Văzând că nu are nici o veste de la 
Victor a dat toate pe una – s-a con-
solat cu gândul că și-o fi găsit pe 
cineva și s-o fi însurat. În rugăciuni 
îi mulțumea Celui de Sus că Victor 
e bine, măcar că nu a avut norocul 
să împartă cu el fericirea de-o viață. 
Părinții o îndemnau și încurajau că 
e timpul să-și găsească pe cineva 
și să-și aranjeze viața ca orice fată, 
pentru că, ziceau ei, anii trec și vre-
mea ta trece. Rita se împotrivea de 
fiecare dată acelor îndemnuri, ve-
nite nu numai de la părinți, ci și de 
la rude, și o ținea morțiș că într-o zi 
Victor al ei va răsări în prag. Până la 
urmă, sub presiunea celor apropiați 
a cedat – s-a căsătorit cu un flăcău 
din satul vecin. Leonte era priceput 
în tâmplărie, meserie pe care o moș-
tenise de la tatăl său, și la vremea 
căsătoriei avea deja casa lui și ceva 
bani puși de o parte pentru a-i sati-
sface preferințele viitoarei soții. Așa 
s-a văzut nevoită Rita să părăseas-
că casa părinților, pe frățiorul mai 
mic și, cu dorul de Victor în inimă, să 

se ducă la braț cu altul în 
fața altarului, să-i jure altuia 
credință pe toți vecii și tot 
cu altul să-și facă familia. În 
anul următor tânăra soție a 
adus pe lume doi gemeni – 
un băiat și o fetiță, iar când 
copiii aveau aproape jumă-
tate de an Rita a fost înști-
ințată de părinți că a venit 
Victor din armată. Când i-a 
spus lui Leonte că ar vrea 
să-l vadă și să-i vorbească, 
acesta și-a ieșit din fire, dar 
s-a stăpânit imediat și a ac-
ceptat. De la Victor avea să 
afle mai târziu că a suferit 
un accident serios și a stat 
mult timp în spitalul de cam-
panie, iar apoi și la un spital 
militar din Moscova. Medicii 
au avut nevoie de mai mult 
timp pentru a-l pune pe pi-
cioare. Tot el i s-a destăi-
nuit că în această perioadă 
nu a vrut să-i scrie pentru a 
nu-i răni sufletul. Și pe pă-
rinții săi, care l-au vizitat de 
mai multe ori la spitalul din 
Moscova, i-a rugat să nu-i 
spună nimic.

– Așa a vrut Dumnezeu, dragul 
meu Victor. Îți doresc să fii fericit 
în viață, i-a zis femeia cu lacrimi în 
ochi.

În scurt timp Victor s-a căsătorit 
și el. A vrut mai întâi să se mute la 
oraș pentru a fi mai departe de Rita. 
Simțea cum de fiecare dată când o 
vedea, ceva neînțeles i se petrecea 
în suflet, dar fiecare dintre ei era ne-
putincios pentru a mai schimba ceva. 
Părinții săi au fost acei, care nu i-au 
mai permis unicului lor fecior să se 
ducă departe. Trecură bieții prin mai 
multe încercări și așteptări. Peste un 
timp s-au bucurat de venirea pe lume 
a celor două nepoțele. Anii au trecut 
și cele două perechi și-au crescut și 
și-au dat copiii în rând cu lumea. Așa 
a fost voia lui Dumnezeu ca Victor și 
Rita să se întâlnească peste ani la o 
nuntă frumoasă a copiilor lor – Petri-
că, fiul Ritei, și Vica, fiica mai mare 
a lui Victor. Astfel, soarta a făcut să 
reînvie dorul demult uitat al lui Victor 
și Rita, trezindu-le în suflet nostalgia 
pentru dragostea pierdută în tinere-
țea lor. Așa au aflat despre romanul 
vieții lor Leonte, soțul Ritei, și Maria, 
soția lui Victor. Cele două familii se 
întâlnesc cu orice ocazie, la diferite 
sărbători și, la un pahar de vorbă, 
scotocesc în noianul amintirilor ace-
le clipe rămase în trecut. 

Dumitru VERBIŢCHI      

Tinerețe-floare – perioada de vis ce ne dăru-
ieşte atâtea clipe frumoase şi de neuitat, 

ce le înscriem cu mult drag în noianul amin-
tirilor pe care le purtăm în suflet de-a lungul 
anilor şi care ne mângâie sufletul în clipe de 
supărare. Numai ele, amintirile, păstrează 
neştearsă din suflet dragostea demult pleca-
tă ca pe o grea povară şi, în acelaşi timp ca 
pe o podoabă plăcută. 
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Coacăza: proprietăţi terapeutice

Coacăzele albe şi roşii sunt foarte bune 
pentru consumarea  în stare proaspătă, sub 
formă de suc pur sau de suc diluat cu apă, 
dar şi ca jeleu. Acestea au acţiune remine-
ralizantă, laxativă, diuretică, depurativă şi 
hemostatică. De asemenea, sunt un de-
congestionant hepatic. Sunt indicate în ca-
zuri de inflamaţii digestive şi urinare, litiaza 
urinară, insuficienţă hepatică, icter, reuma-
tism, gută, constipaţie, afecţiuni febrile.

Coacăzele negre se folosesc pentru si-
rop și peltea. Au un conţinut bogat de man-
gan, cu rol în reglarea activităţii unor hor-

moni (îndeosebi a celor sexuali), ia parte la 
formarea sângelui şi a laptelui şi stimulează 
activitatea sistemului nervos central. Coa-
căzele au de asemenea o cantitate mare de 
magneziu, precum şi fier şi de aici şi acţi-
unea lor hematopoetică, deci antianemică. 
Antocianţii care se regăsesc în coacăzele 
negre măresc acuitatea vizuală.

Existenţa substanţelor pectice, a taninu-
rilor şi sărurilor de potasiu, fac ca sucul de 
coacăze negre să aibă acţiune antiinflama-
toare, de asemenea stimulează secreţia su-
cului gastric, micşorează procesele de pu-

trefacţie şi măreşte diureza, 
fapt pentru care se recoman-
dă în vindecarea colitelor 
cronice, gastritelor cronice 
hiperacide, a stomatitelor, 
a proceselor inflamatorii ale 
ficatului, a calculozei biliare, 
a insuficienţelor cardio-res-
piratorii, a aterosclerozei, a 
unor boli reumatice care în-
soţesc insuficienţa cardiacă, 
precum şi pentru stoparea 
accidentelor vasculare. Ac-
ţiunea remineralizantă şi to-
nică a coacăzelor negre este 
dată de bogăţia vitaminei C 
şi a elementelor minerale, 
precum fosfor, magneziu, 
calciu.

Coacăzele negre sunt benefice în tra-
tarea amigdalitei cronice. Consumul lor se 
recomandă şi în hidropizie, scorbut, etc. 
Conţinând foarte puţine zaharuri, coacăze-
le sunt permise diabeticilor.

Pelteaua de coacăze, conţine tanin şi se 
recomandă în diaree de fermentaţie.

Siropul de coacăze, care se poate 
consuma cu apă, este bun în stări febrile 
infecţioase, în boli precum, rujeola (po-
jar), scarlatină, inflamaţii urinare şi febre 
bilioase.

În caz de tuse, anghine sau laringite se 
ia câte o linguriţă de sirop de coacăze la 
două ore.

Decoctul din coacăze negre 5% are un 
conţinut mare de vitamina C, rutozid, săruri 
de potasiu, etc. Se recomandă contra arte-
ritei şi aterosclerozei.

Frunzele de coacăz negru se folosesc sub 
formă de infuzie, decoct şi macerat glicerinat.

Infuzia din frunze de coacăz negru are 
rol calmant, hipotensiv şi diuretic; se utili-
zează în urticarie, hipertensiune arterială, 
alcoolism, etc.; se bea câte o jumătate de 
cană, de două ori pe zi (dimineaţa şi seara).

Maceratul din frunze de coacăz negru 
este indicat în infecţii urinare, prostatită, pso-
riazis. Se prepară astfel: 100 g frunze se pun 
într-un litru de apă cu 10% glicerină şi se ma-
cerează la rece. Se beau 2-3 căni pe zi.

Infuzia din muguri de coacăz negru este 
bună în cazuri de rinite, rinosinuzite aler-
gice, episclerită, conjunctivă. Se beau 1-2 
căni pe zi.

Tinctura din muguri de coacăz negru se 
recomandă în cazul infecţiei urinare, al epi-
scleritei, urticariei, etc.

Ghidul sănătăţii dumneavoastră

Marea ca medicament

Marea şi imunitatea 
Apa mării conţine numeroase substanţe 

preţioase pentru sănătate, precum stron-
țiul (care are darul de a calma iritaţiile 
pielii) magneziul (supranumit în medicina 
tradiţională chineză mineralul frumuseţii şi 
care, pe lângă faptul că oferă pielii un as-
pect catifelat, acţionează ca un protector 
celular natural, facilitând detoxifierea), zin-
cul (care ajută la vindecarea mai rapidă 
a leziunilor create de acnee) ori seleniul 
(care protejează pielea de efectele nocive 
ale soarelui). Îmbăindu-vă cât mai des în 
apa mării, puteţi face să bată în retragere 

afecţiuni ale pielii precum psoriazisul, ac-
neea, eczemele uscate, alergia cutanată 
şi micoza piciorului. Băile în mare ajută, de 
asemenea, la cicatrizarea rapidă a rănilor 
superficiale de la nivelul tegumentului.

Nămolul, un alt nepreţuit dar al na-
turii, este folosit şi în tratamentul unor afec-
ţiuni deosebit de neplăcute. Băile cu nămol 
sau împachetările calde sunt indicate în tra-
tarea psoriazisului, eczemelor cronice şi a 
dermatitei atopice.

Sarea, care se găseşte din abunden-
ţă, atât în apa mării, cât şi în aerul din zona 
litoralului, are un efect exfoliant şi îndepăr-
tează din piele enzimele care favorizează 
inflamaţia. Sarea are un important efect 

antibacterian, ajutându-ne să scăpăm de 
infecţii.

La rândul său, soarele acţionează bene-
fic asupra pielii afectate de psoriazis, neuro-
dermită, acnee, eczeme şi infecţii fungice. 
De asemenea, razele soarelui ucid bacterii-
le periculoase, cauzatoare de infecţii, acce-
lerând procesul de cicatrizare a pielii.

Algele sunt un veritabil balsam pen-
tru tegument. Bogate în minerale şi oligoe-
lemente, ele sunt minunate pentru calmarea 
şi regenerarea pielii, redarea elasticităţii, 
atenuarea petelor şi echilibrarea secreţiei 
de sebum. 

Cum apa de mare conţine din belşug vi-
tamine, minerale, aminoacizi, precum 
şi organisme vii, ea are şi un efect de în-
tărire a imunităţii organismului. Se recoman-
dă să înotăm, pentru că mişcările pe care le 
implicăm fac adevărate minuni pentru rezis-
tenţa organismului. Imunitatea se fortifică şi 
mai mult, dacă alternăm cât mai frecvent sta-
tul la plajă cu intrarea în apa mării.

Nisipul contribuie şi el la călirea or-
ganismului, dacă alternăm, când păşim, zo-
nele umede cu cele încinse de soare. Pen-
tru aceasta nu trebuie decât să ne plimbăm 

desculţi, ba în zona unde nisipul se întâl-
neşte cu marea, ba în cea unde acesta este 
uscat şi fierbinte.

Nămolul rece. Primul pas este să 
stăm la soare până nu mai putem de cald, 
după care ne ungem bine cu nămol rece, de 
preferinţă pe tot corpul. Nămolul este apoi 
lăsat să se usuce pe piele până când începe 
să se deschidă la culoare, devenind mai de-
grabă gri decât negru, şi se crapă. Odată ce 
nămolul s-a uscat şi ne simţim iarăşi încinşi 
la maximum de soare, ne spălăm înotând în 
apa care invariabil ni se va părea deosebit 
de rece. Apoi repetăm întreaga procedură.

Aerul salin – pentru un efect sporit 
asupra căilor respiratorii, sunt recomandate 
plimbările prelungite pe plajă, în imediata 
apropiere a apei, în special în orele dimineţii 
ori la ceas de seară.

Razele soarelui determină organismul 
nostru să producă vitamina D, care contri-
buie în mod esenţial la întărirea sistemului 
imunitar, dar cu condiţia să vă expuneţi la 
soare doar în orele dimineţii şi după-amiezii, 
când acesta nu arde exagerat de puternic.

(Formula AS)

O vacanță pe litoral poate însemna cu mult mai 
mult decât un prilej de a ne relaxa, bucurân-

du-ne de soare, de apă, de sunetul liniştitor al valu-
rilor şi de nisipul fin şi fierbinte, în care ne înfundăm 
tălpile. Marea, în sine, e un miraculos medicament 
natural, cu eficiență multiplă: apă sărată şi aer ma-
rin, alge, soare şi nămol, care ne scot la liman când 
avem imunitatea slăbită, reumatism, o circulație 
sanguină deficitară, anumite afecțiuni ale pielii, 
probleme ginecologice. 

Există trei tipuri de coacăze – negre, roşii şi albe, 
însă cele mai populare sunt cele negre şi roşii. 

Coacăzele negre sunt printre fructele cele mai bo-
gate în vitaminele C şi P.  Acestea îşi accentuează 
culoarea în următoarele 2-3 zile după ce au fost 
recoltate, fiind un avantaj pentru valorificarea lor. 
În schimb, coacăzele albe şi roşii nu-şi mai inten-
sifică culoarea pieliței după recoltare.

Rubrică susţinută 
de Valeria ŞTEFUREAC
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Fanfara de copii a Şcolii de muzică din Costiceni, 
la Festivalul de Fanfare de la Iași

În perioada 28-30 iunie, 
în Parcul Copou, s-a desfă-
șurat Festivalul de Fanfare, 
ediția I, Iași-2019. Eveni-
mentul a fost organizat de 
Consiliul Judeţean Iaşi, prin 
Centrul Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale Iaşi și 
coordonat de Centrul Buco-
vinean de Artă Cernăuţi.

La această ediție au par-
ticipat 11 fanfare din județe-
le: Bistrița-Năsăud, Sucea-
va, Vaslui, Iași, precum și 
din Republica Moldova și re-
giunea Cernăuți – Ucraina. 
Timp de trei zile, au evoluat 
în festival: Fanfara Militară 
de la Brigada 15 Mecanizată 
„Podu Înalt” din Iași, Fanfara 
„Frații Lucan” din Iași, Fan-
fara „10 Prăjini – Crăciun”, 
Dagâța – Iași, Fanfara din 
Ciocârlești – Scânteia, Iași, 
Fanfara din Cozmești – Iași, 
Formația de suflători de la 
Colegiul Național de Artă 
„Octav Băncilă” din Iași, 
Fanfara Forumului german 
din Bistrița, Fanfara Clubu-
lui Copiilor din Câmpulung 
Moldovenesc – Suceava, 
Fanfara „Bârlădeanca” din 
Bârlad – Vaslui, Fanfara 
„Vasilii Amarfii” din Nispo-
reni – Republica Moldova, 
Fanfara Școlii de muzică din Costiceni, 
Regiunea Cernăuți – Ucraina.

Elevii Şcolii de muzică din Costiceni, 
conduși de instructorul lor, Ion Dogolici, 

au prezentat spectatorilor un program 
muzical, având în repertoriu atât melodii 
ucrainene, cât și cântece populare româ-
nești: ,,Guţulca Kсенія”, ,,Polka”, ,,Hora”, 

,,Roata morii”, ,,Melancolie” și altele.
Elevii au avut ocazia să admire frumo-

sul oraș Iași, arhitectura clădirilor ieșene, 
cât și frumuseţea vegetaţiei peisagistice 

din Parcul Copou, unde s-a și desfășurat 
activitatea artistică.

(Cor. nostru)

• Sărbători creştine

Sfinţii Apostoli Petru și Pavel. 
Obiceiuri și tradiţii

Sfântul Apostol Petru, fiul 
lui Iona și fratele Apostolului 
Andrei, s-a născut în Betsai-
da Galileei. Numele său iudeu 
era Simon, însă Mântuitorul îl 
va numi Chefa (piatră). După 
o pescuire minunată pe lacul 
Ghenizaret, este chemat să 
devină „pescar de oameni”. 
Mărturisește în numele apos-
tolilor dumnezeirea lui Hristos, 
dar se și leapădă de Hristos 
când El este prins spre a fi răs-
tignit. 

Sfântul Apostol Petru a pro-
povăduit în Ierusalim, Iudeea, 
Samaria, Asia Mică până în 
Babilon și în ultima parte a 
vieții, la Roma. Sfântul Petru a 
murit răstignit pe cruce, cu ca-
pul în jos.

Sfântul Apostol Pavel era 
originar din Tarsul Ciliciei, 
din neamul Veniamin. Sfântul 
Pavel a fost elevul învățatu-
lui Gamaliel și locuia în Tars 
și lupta împotriva creștinilor. 
Sfântul Apostol Pavel a par-
ticipat la uciderea arhidiaco-

nului Ștefan. Pe calea Da-
mascului i se arată Hristos 
într-o lumină orbitoare și îl 
mustră: „Saule, Saule de ce 
mă prigonești?”. Se conver-
tește și primește botezul de 
la Anania, episcopul Damas-
cului. Sfântul Apostol Pavel 
a pornit în trei mari călătorii 
misionare și a scris 14 epis-
tole care se găsesc în Sfânta 
Scriptură. A fost decapitat din 
porunca împăratului Nero, în 
anul 67.

Obiceiuri, 
tradiții 

şi superstiții
* Din această zi, cucul şi 

privighetorile nu mai cântă.
* Pentru sporul casei şi 

pentru sănătate, se respectă 
tradiţia Moşilor de Sânpetru şi 
se sfinţesc la biserică  colaci, 
lumânări, mere dulci şi mere 

acrişoare; apoi, aceste ofran-
de se împart oamenilor săraci.

* Dacă tună şi fulgeră în 
ziua Sfinţilor Apostoli, nucile 
şi alunele vor fi viermănoase.

* În această zi, în mediul 
rural există obiceiul ca ma-
mele să pregătească şi să 
dăruiască talismane pentru 
fiicele lor (o punguţă roşie 
în care se păstrează câte un 
căţel de usturoi şi frunze de 
pelin). Talismanul este purtat 
timp de trei zile pentru ca fe-
tele să fie apărate de farme-
ce şi de iele, care le-ar fura 
norocul.

* În ziua sărbătoririi Sfin-
ților Petru și Pavel, oamenii 
obișnuiesc să dea de pomană 
pentru sufletele celor morți. 
Sărbătoarea de Sf. Petru mai 
este cunoscută și sub numele 
de Moșii de Sânpetru.

* În ziua de Sf. Petru 
este bine să se împartă mere 
dulci și miere prietenilor și 
vecinilor și să le urăm spor la 
muncă și sănătate.

* Pentru a fi feriți de cele 
rele, în ziua de Sfântul Petru, 

oamenii poartă pelin și ustu-
roi în buzunare.

Pe 12 iulie (stil vechi), Biserica îi prăznuieşte pe 
Sfinții Apostoli Petru şi Pavel, iar în jurul aces-

tei sărbători se păstrează o mulțime de obiceiuri şi 
tradiții.  Această sărbătoare marchează miezul verii 
agrare şi perioada secerişului. Cei doi apostoli sunt 
sărbătoriți împreună, pentru că au murit în aceeaşi 
zi, în timpul prigoanei creştine declanşată de împăra-
tul roman Nero.
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În mijlocul celei mai calde 
luni a anului, numită în popor 
luna lui Cuptor,  își sărbăto-
rește ziua de naștere omul 
de știință și activistul public, 
profesorul universitar 

Ilie
POPESCU,

președintele Societății regio-
nale „Golgota” din Cernăuți. 

Anul acesta domnul Ilie Popescu își mar-
chează onorabilul jubileu de 80 de ani. În 
preajma acestui eveniment el a ridicat de la 
editură tirajul cărții sale autobiografice cu sem-
nificativul titlu „Răsfoind paginile vieții”. 

Iar cartea vieții domnului Ilie Popescu este, 
într-adevăr, captivantă. De mic copil a cunos-
cut pâinea amară a deportărilor în stepele fără 
de sfârșit ale Kazahstanului, unde întreaga fa-
milie a fost ridicată din satul de baștină Pătră-
uții de Jos și dusă încolo la moarte sigură. Dar 
și Dumnezeu a fost cu ei și au revenit după ani 
de surghiun în locurile natale. Și-a făcut studi-
ile superioare la Universitatea din Cernăuți și 
după absolvire i s-a propus să rămână la Cate-
dra de Filologie Română, căreia i-a consacrat 
patru decenii din viață. 

Domnul Ilie Popescu a fost printre cofonda-
torii  Societății regionale „Golgota”, pe care o 
conduce de mult timp. El personal a contribuit 
la ridicarea în mai multe localități din regiune a 
crucilor-monument întru înveșnicirea memoriei 
românilor bucovineni, cărora nu le-a fost sortit 
să se întoarcă la baștină din neagra străinătate. 

Cu prilejul onorabilului jubileu, domnul Ilie 
Popescu primește cele mai sincere felicitări 
și urări de sănătate, că-i mai bună decât toa-
te (vorba Domniei sale), bunăstare, noroc și o 
viață luminoasă și rodnică înainte. 

La mulți ani şi toți buni! 

Felicitări!

La 10 iulie și-a sărbătorit 
frumosul jubileu de 30 de ani 
domnul 

Corneliu 
FOLOŞNEA, 

originar din localitatea Miho-
reni, raionul Herța. 

Părinții Gheorghe și Ma-
ria, soția Carolina și scumpul 
fecioraș Eugen, sora Livia 
împreună cu familia, părin-

ții-socri, la fel și familia Airinei din Cernăuți, felicitân-
du-l cu ocazia acestui eveniment important, îi doresc 
mulți ani fericiți, sănătate și bunăstare, armonie în 
familie, iubire reciprocă și multe bucurii, realizări și 
noroc în toate.
Scumpul nostru!
Să aduni în al vieții buchet, / Alegând ușor, atent.
De la codru măreție, / De la stâncă trăinicie, / De la 
cer seninătate,/ De la Domnul bunătate, / De la lume 
omenie, / Să ai noroc și numai bucurie! / Pe drumul 
vieții mândru / să pășești 
Și numai oameni buni 
să întâlnești. / Să fii mereu model 
de omenie, / Îngerul păzitor ală-
turi să-ți fie!

La mulți ani!
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La 14 iulie își va sărbători 
jubileul de 80 de ani doamna 

Vera
LUPOI

din satul Costiceni, raionul 
Noua Suliță. 

Cu prilejul acestui deose-
bit eveniment jubiliar din viața 
sa, doamna Vera primește 
cele mai călduroase felicitări 
din partea rudelor și consă-

tenilor. Urări deosebite de sănătate și tihnă sufle-
tească îi adresează nepoatele Galina, Didina, Iulia, 
Lidia și Nina, care, apreciindu-i cuvintele  ei calde 
și înțelepte,  îi urează scumpei bunicuțe să se bu-
cure de viață, să aibă cât mai puține griji și să fie 
încă mulți ani alături de  ființele dragi, sănătoasă şi 
bucuroasă.  

La mulți ani, scumpa noastră! 

La 11 iulie, distinsa doamnă 
Olga

ŞEVCENKO 
din orășelul Hliboca își adaugă 
la buchetul vieții cel de al 70-
lea trandafir jubiliar. 

Fostă directoare și profesoară 
a Liceului din Hliboca, actualmente 
metodistă a Secției de muzeogra-
fie la Centrul de Turism din raion, 
directoare pe principii obștești a 
Muzeului „Domka Botușanska” 

din raion, membră a cenaclurilor literare raionale, laureată 
a mai multor premii de valoare, doamna Olga este mereu 
prinsă în iureșul evenimentelor literar-culturale.  A reușit 
doar în câțiva ani să deschidă un număr mare de muzee 
prin școlile din raion, ajutată fiind de oameni cu același en-
tuziasm și dăruire de sine muncii obștești.

Mereu veselă, energică, plină de viață, sufletistă și en-
tuziasmată de tot ceea ce face în domeniul muzeografiei 
– așa este doamna Olga Șevcenko.

La ceas jubiliar, cei doi fii împreună cu nurorile și nepoții, 
toate rudele, foștii elevi și colegi de serviciu, toți muzeogra-
fii raionului Hliboca, membrii 
cenaclurilor literare „Familia” 
și „Izvorașul”, prietenii, vecinii, 
cunoscuții îi urează sărbători-
tei sănătate deplină, succese, 
realizări, spor în muncă, ferici-
re, noroc, voie bună și îi aduc 
în dar un enorm buchet de 
trandafiri din grădinile acestei 
veri frumoase.

La mulți şi fericiți 
ani, stimată doamnă!

La 10 iulie și-a sărbătorit 
ziua de naștere cernăuțeanul 

Vladimir
ACATRINI, 

neobosit cercetător al celebrei 
familii bucovinene Mandice-
vschi, fondatorul Societății 
Bibliotecarilor Români din re-
giune. 

Cu prilejul zilei de naștere, 
părinții, rudele și prietenii, pre-

cum și toți cei care îi cunosc activitatea, îi doresc 
multă sănătate, iubire și fericire, noroc și realizarea 
viselor sale senine ca cerul înalt de iulie. 

La mulți ani şi numai bine! 

În miezul lunii lui Cuptor, la 14 
iulie, își vor uni destinele sub cu-
polele divinităţii, jurându-şi credin-
ţă pe toţi vecii în faţa Bunului Tată 
Ceresc, tinerii

Alic SĂNĂUCEAN 
din Stănești, raionul Hliboca,și

Margarita GREBENARI 
din Poieni-Bucovina, raionul Herța.

Deşi fiecare înţelege fericirea 
în felul său, se spune că exis-
tă o singură fericire în viaţă – să 

iubeşti şi să fii iubit. Un înger bun i-a făcut pe Alic şi pe 
Margarita să se iubească. Ei nu trebuie să uite că Viaţa 
ne oferă multe încercări şi ne dă posibilitatea să trecem 
prin multe obstacole, astfel, cu această deosebită ocazie, 
vă urăm ca Dumnezeu să vă aibă în paza Lui, să vă ofere 
toate bunătăţile vieţii şi să gustaţi din ele în preajma celor 
mai dragi fiinţe. Succesul şi fericirea să vă urmeze în toate 
mersurile, iar bucuriile să vă surâdă la fiecare pas. Să fiţi 
plini de admiraţie şi departe de orice invidie omenească; 
să vă înveseliţi în mare măsură de binele altora. Acestea 
sunt daruri ale sorții, daruri pe care nu le poţi cumpăra cu 
nici un fel de bani.

În aceste momente deosebite, dragii noştri, își desfac 
petalele cele mai frumoase flori ale inimii. Toate lucrurile 
sunt aidoma unui vis etern al vostru, pe care vi-l dorim re-
alitate. 
Să se-aprindă dar steaua cea polară
Să vă dăruiască pace şi linişte în seară.
Succese multe pe pământ şi clipe de iubire,
Iar clipa ce vă vine-n prag / Să vă aducă numai bine.

Să nu uitaţi, dragii noştri, de menirea omului pe acest 
pământ – de a sădi un copac, a săpa o fântână şi de a 
aduce pe lume copii frumoşi. Să nu uitaţi şi să vă respectaţi 
în toate părinţii – acel izvor dătător de viaţă, precum izvor 
dătător de viaţă veţi fi şi voi atunci când sfintele făpturi vor 
începe a gânguri cu atâta gingăşie şi frumuseţe – mamă şi 
tată. Cearta s-o uitați întotdeauna la poartă, iar în căsuța 
voastră să sălășluiască numai iubirea și buna înțelegere, 
lucruri plăcute de Creator. 

Cu aleasă considerație: părinții Valeriu şi 
Olga, Gheorghe şi Dorica, surioara Irinuca, finu-
ța de botez Vicusea, bunicii şi bunicile, unchii 
şi mătuşile, toate rudele şi prietenii.

Într-un ceas bun şi cu dreptul 
  în viața de cuplu! Amar!  
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Pogorârea Sfântului Duh peste  
Catedrală și neamul care a ctitorit-o 

La 14 iulie a.c. se împli-
nesc 155 de ani de la sfinți-
rea Catedralei Mitropolita-
ne din Cernăuți cu hramul 
Pogorârea Sfântului Duh. 
Cu acest prilej, duminică, 
14 iulie, aici va fi oficiată  
liturghia de sărbătoare cu 
participarea înaltelor fețe 
duhovniceşti.

Construcţia Catedralei ortodoxe 
din Cernăuţi, podoabă  arhitectonică 
din centrul oraşului, a început în anul 
1844. Mijloace financiare însemnate 
pentru principalul lor locaş de închi-
nare au adunat românii din întregul 
ţinut bucovinean.  Inginerii Marin şi 
Roii s-au condus după modelul ves-
titei Catedrale Sfântul Isac din San-
kt-Petersburg. Sfinţirea noii Catedra-
le a avut loc în iulie 1864. Pe atunci la 
Cernăuţi îşi făcea studiile gimnaziale 

Mihai Eminescu. Pe frontispiciul Ca-
tedralei  se putea citi inscripţia româ-
nească,  cu litere chirilice aurite „Unu-
ia în trei ipostasuri Dumnezeu. Anno 
Domini 1844”. 

La sfârşitul anilor 80 ai secolului 
trecut, după o perioadă de prigonire 
a credinţei celei adevărate, Catedrala 
a fost restituită creştinilor ortodocşi. 
Sfântul Duh a pogorât din nou pes-
te ea, precum şi peste neamul care a 
ctitorit-o.


