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Un artist adevărat 
trebuie să aibă şi un 
suflet curat…
Grigore GHERMAN 
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Frați români, nu vă lăsați!
La „Libertatea Cuvântului” vă abonați! 

Continuă abonarea pentru a doua 
jumătate a anului 2019

Buletinul
meteo

Veste  proastă! Se scumpesc gazele pentru populație
Începând cu luna ianuarie 2020, se 

scumpesc gazele naturale pentru popula-
ție, anunță Compania „Naftogaz Ukrainy”. 
Compania precizează că, începând de la 
anul următor, piaţa gazelor naturale va fi 
liberalizată. Astfel, tarifele plătite de con-
sumatorii finali vor fi stabilite în condiţiile 
pieţei, și nu vor mai trebui aprobate de 
autoritatea de reglementare în domeniul 
energiei. 

Potrivit acordurilor semnate între 
Ucraina și FMI, prețurile la gazele naturale   
pentru populație vor crește, de la 1 ianu-
arie 2020,  la 12.300 grivne pentru o mie 
de metri cubi. Singura șansă de a cumpă-
ra gaze la un preț mai redus ar fi în cazul, 
dacă gazele se vor ieftini în Europa. Atunci 
Ucraina poate reduce tariful pentru po-

pulație, fără a încălca acordul cu Fondul.  
Reamintim că, începând cu 1 mai 2019, 
prețul gazelor naturale pentru consumato-
rii casnici constituia 8.247 grivne pentru o 
mie de metri cubi. Acest tarif include costul 
de transport al combustibilului albastru prin 
conductele principale și cele de distribuție, 
precum și majorarea TVA-ului  cu 20%.

De menționat că în Ucraina numărul be-
neficiarilor  de subvenții la utilități a scăzut 
de aproape 1,5 ori. Adică, de la 4 milioane 
de gospodării în ultimul sezon de încălzire 
la 2,8 milioane în cel actual. Unul dintre mo-
tive este o verificare mai strictă a beneficia-
rilor subvențiilor din partea statului. Potrivit 
experților, în viitor numărul familiilor care 
primesc aceste ajutoare poate fi redus și 
mai mult.

Vor fi eliminate plățile suplimentare 
şi indemnizațiile pentru cadrele didactice

Parlamentarii fracțiunii „Holos” 
propun creșterea timpului de lucru al 
cadrelor didactice la 40 de ore pe săp-
tămână, precum și anularea plăților 
suplimentare ale  profesorilor școlari. 
Propunerile corespunzătoare sunt in-
cluse în proiectul de lege „Cu  privire 
la învățământul mediu general”, îna-
intat pentru examinare în a doua lec-
tură de către Rada Supremă, anunță 
Uniunea Sindicatelor lucrătorilor din 
învățământ. Potrivit sindicaliștilor, 
acest lucru contravine articolului 22 
din Constituția Ucrainei, articolului 
51 din Codul muncii din Ucraina, Le-
gilor despre Învățământ și cu privire 
la  învățământul mediu general, iar în 
viitor ar înrăutăți condițiile de muncă 
ale cadrelor didactice. De aseme-
nea, parlamentarii au propus elimi-

narea plăților suplimentare pentru 
dirigenție, verificarea temelor pentru 
acasă, managementul claselor şi să-
lilor de sport etc. Potrivit experților, 
în 2020 în Ucraina se vor închide 
aproximativ 25% din instituțiile de în-
vățământ mediu. Guvernul  încearcă 
să transfere responsabilitatea pentru 
finanțarea sferei bugetare pe seama 
comunităților locale. Acest lucru este 
stabilit în proiectul Bugetului de stat 
2020.   Cu toate acestea, nu toți vor 
putea face față acestei sarcini, iar 
guvernul nu a prevăzut  asistență 
suplimentară. În consecință, școlile 
și spitalele vor avea de suferit în pri-
mul rând. În proiectul de Buget pen-
tru anul 2020 pentru învățământ sunt 
prevăzute cu 1,5 miliarde grivne mai 
puțin, comparativ cu 2019. 

Statistici sumbre. În regiunea Cernăuți cancerul 
de sân, diagnosticat aproape zilnic 

La fiecare 35-37 minute o femeie din 
Ucraina este diagnosticată cu cancer de 
sân, iar în fiecare oră se înregistrează 
un caz de deces din cauza acestei ma-
ladii. În regiunea Cernăuți anual sunt în-
registrate 2.300 de noi cazuri de cancer. 
Majoritatea pacienților sunt diagnosticați 
cu cancer mamar.  „30% din cazurile noi 
sunt diagnosticate în stadii avansate. 
Este vorba de stadiul trei și patru. În sta-
diu timpuriu, boala este depistată doar 
în 10 la sută din cazuri”, a declarat la 
briefing Ilia Tașciuk, medicul-şef al Cen-
trului Regional de Oncologie din Cernă-
uți. De la începutul anului curent  cance-
rul de sân a fost diagnosticat la 150 de 
femei din regiunea Cernăuți, a adăugat 

el. Medicii accentuează  că boala este 
diagnosticată în stadiu avansat, deoa-
rece femeile nu trec regulat examenul 
medical. „Vârsta pacienților diagnosticați 
cu cancer de sân începe de la 21 de ani 
și mai mult. De fapt, diagnosticăm can-
cer zilnic. Pentru a solicita ajutor la timp, 
fiecare femeie ar trebui să se auto-exa-
mineze la sân o dată pe lună. Femeile 
cu vârsta de peste 40 de ani – cel puțin 
o dată  la 2 ani trebuie supuse exame-
nului medical”, a menționat Iuri Țerkov-
nyi, specialist în mamologie la Clinica de 
Oncologie din Cernăuți. De asemenea, 
medicii spun că cancerul de sân în prima 
etapă poate fi vindecat în proporție de  
95 la sută.
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„Operațiunea Ucraina”, denunțată chiar 
din Casa Albă de fostul consilier al lui Trump

O nouă dezvăluire explozivă lovește ad-
ministrația Donald Trump. Se pare că fostul 
consilier pentru securitate națională, John 
Bolton, a fost atât de alarmat de tentativele 
de presare a Ucrainei pentru investigarea 
rivalilor politici ai lui Trump, încât a cerut 
unui oficial să raporteze această îngrijorare 
avocaților Casei Albe. Eforturile administra-
ției Donald Trump de a presa Ucraina să-l 
investigheze pe fiul lui Joe Biden, rivalul 
său la alegerile prezidențiale, l-au îngrijorat 
serios pe fostul consilier pentru securitate 
națională, John Bolton. Dezvăluirea a fost 
făcută în fața congresului de o fostă mem-
bră a administrației Trump, Fiona Hill, ex-
perta Casei Albe pe spațiul Eurasiatic. Ea 
a depus mărturie în cadrul anchetei dema-
rate de democrați în vederea posibilei de-
miteri a președintelui Trump. Potrivit presei 
americane, Hill a descris un schimb dur de 
replici între Bolton și ambasadorul SUA în 
UE, Gordon Sondland, despre rolul jucat 

de avocatul lui Trump, Rudolph Giuliani, în 
tentativa de a-i convinge pe ucraineni să-l 
investigheze pe fiul lui Biden. Hill a mai pre-
cizat că după acest schimb de replici, Bol-
ton i-a cerut să raporteze avocaților Casei 
Albe că Giuliani, șeful de cabinet Mick Mul-
vaney și ambasadorul SUA în UE participau 
la o acțiune clandestină cu implicații penale. 
Bolton a folosit și o expresie plastică pentru 
a descrie situația și pentru a se exclude din 
ea. „Nu fac parte din afacerea asta dubioa-
să pe care Rudy și Mulvaney o pun la cale”, 
a spus Bolton. Cu altă ocazie, Bolton i-a mai 
spus lui Hill că Giuliani „este ca o grenadă 
care îi va arunca pe toți în aer”. Atât Hill, 
cât și Bolton au părăsit administrația Donald 
Trump.

Ancheta din cadrul procedurii de desti-
tuire a lui Trump este axată pe o convorbire 
de la 25 iulie, în care Trump a făcut presiuni 
asupra lui Volodymyr Zelenskyi să-l inves-
tigheze pe Joe Biden, posibilul său rival în 

alegerile prezidenţiale din 2020. Dezvăluiri-
le din ultimele zile arată că eforturile admi-

nistrației Trump erau în derulare înainte de 
respectiva convorbire. 

Vladimir Putin, avertisment pentru România: 
„Avem armament pentru orice amenințare!”

Federația Rusă revine cu amenințări 
la adresa României! Președintele Vladi-
mir Putin a declarat că Rusia are arma-
ment capabil să neutralizeze orice fel de 
ameninţare provenită din locurile de des-
făşurare a rachetelor NATO,  în Polonia 
şi România.

„NATO rămâne o alianță militară. (...) 
Este un bloc militar, iar infrastructura sa 
se apropie de granițele noastre, ori asta 
nu ne încântă. (...) NATO este doar o 
unealtă de politică externă a SUA. Oda-
tă ce intră în NATO, statele nu mai au 
ceva de spus în legătură cu sistemul de 
armament instalat pe teritoriul lor. Acesta 
este cazul României, cu scutul anti-ra-

chetă. Și Polonia va avea unul curând. 
Sunt într-adevăr foarte aproape de gra-
nița noastră. Și reprezintă, cu siguranță, 
o amenințare pentru noi. Considerăm că 
este o încercare de a reduce, de a ne-
utraliza potențialul nostru nuclear stra-
tegic. În orice caz, este deja evident că 
această încercare este sortită eșecului. 
(...) Acum avem armament, și astfel de 
încercări nu mai reprezintă o amenințare 
pentru noi”, a spus Putin. Declarațiile au 
fost făcute într-un interviu acordat unor 
posturi de televiziune arabe, publicat pe 
site-ul Kremlinului. Interviul a fost difu-
zat, înaintea vizitei din 14 octombrie a 
preşedintelui Putin în Arabia Saudită.

Teroriştii ISIS invadează Europa! 
Strategia perversă a Turciei

Turcia este responsabilă de elibera-
rea a sute de teroriști ISIS deținuți în nor-
dul Irakului. O parte din ei se îndreaptă 
spre Europa. Administrația SUA a inter-
venit impunând sancțiuni și cerând înce-
tarea ofensivei împotriva kurzilor. Minis-
trul american al Apărării, Mark Esper, a 
calificat  drept „inacceptabilă” ofensiva 
militară turcă în Siria, apreciind că aceas-
ta a dus la „eliberarea a numeroşi deţi-
nuţi periculoşi” ai grupării jihadiste Statul 
Islamic (SI). Washingtonul va cere NATO 
să ia „măsuri” împotriva Turciei, vinovată 
de „subminarea” misiunii internaţionale 
împotriva Statului Islamic în Siria, a pre-
cizat Esper într-un comunicat. „În pofida 
opoziţiei şi avertizărilor repetate ale Sta-

telor Unite şi comunităţii internaţionale, 
preşedintele turc (Recep Tayyip) Erdogan 
a ordonat o invazie unilaterală a nordului 
Siriei care a provocat numeroase victime, 
refugiaţi, distrugeri, nesiguranţă şi care 
ameninţă tot mai mult forţele americane”, 
a denunţat şeful Pentagonului în comu-
nicat. „Această incursiune inacceptabi-
lă a subminat, de asemenea, misiunea 
internaţională împotriva SI, care a avut 
succes în Siria, şi a dus la eliberarea 
multor deţinuţi periculoşi ai SI”, a adăugat 
el. Considerând atitudinea Turciei drept 
„iresponsabilă”, Esper a confirmat oficial 
că Pentagonul a început o retragere tota-
lă a trupelor din nord-estul Siriei, la cere-
rea preşedintelui Donald Trump.

UNICEF: Japonia are cei mai sănătoşi copii 
din lume. Cauza este calitatea mesei de prânz 

Un raport al Fondului Naţiunilor Unite 
pentru Copii (UNICEF) publicat săptămâna 
aceasta plasează Japonia pe primul loc la 
sănătate infantilă, cu o rată scăzută de mor-

talitate şi un număr foarte mic 
de copii subponderali.

Japonia dispune de indi-
catori excelenţi pentru nutriţie 
şi sănătatea copiilor săi, men-
ţinând în acelaşi timp un indi-
ce foarte scăzut al obezităţii. 
Secretul său? Prânzul luat la 
şcoală. Ea are de asemenea 
cea mai mică rată de obezitate 
în rândul copiilor dintre cele 41 
de ţări dezvoltate ale Organiza-
ţiei pentru Cooperare şi Dezvol-

tare Economică (OCDE). Potrivit experţilor, 
la această situaţie contribuie mai mulţi fac-
tori, între care atenţia specială acordată de 
japonezi sănătăţii, controalele medicale pe-

riodice organizate pentru copii şi, mai ales, 
rolul cheie al prânzului şcolar. „Mesele de 
prânz stabilite de nutriţionişti sunt servite în 
toate şcolile primare şi în majoritatea colegi-
ilor din Japonia”, a declarat Mitsuhiko Hara, 
medic pediatru şi profesor la Universitatea 
Kasei Gakuin din Tokyo. Masa de prânz 
este obligatorie, iar gustările aduse de elevi 
nu sunt permise. În majoritatea şcolilor, me-
sele de prânz nu sunt gratuite, însă sunt 
puternic subvenţionate. Fiecare masă este 
echilibrată pentru a avea aproximativ 600-
700 kilocalorii repartizate  între glucide, car-
ne şi legume.

Practica prânzurilor şcolare a început 
în Japonia în 1889, când boluri de orez şi 
peşte la grătar erau distribuite copiilor să-

raci din prefectura Yamagata, în nordul ar-
hipelagului. Programul s-a extins în restul 
ţării după cel de-al Doilea Război Mondial 
pentru a combate malnutriţia infantilă într-o 
perioadă de gravă penurie alimentară. Re-
zultatele apar clar în statistici: Japonia are 
una dintre cele mai mici rate de mortalitate 
infantilă, iar proporţia copiilor supraponde-
rali sau obezi cu vârste cuprinse între 5 şi 
19 ani este de 14,42%, cu mult mai mică 
decât în majoritatea celorlalte ţări dezvol-
tate. Conform acestui ultim criteriu, Statele 
Unite se situează în fruntea clasamentului 
UNICEF cu 41,86%, Italia cu 36,87% şi 
Franţa cu 30,09%.

Pagină realizată de Mihai URSU
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A mai rămas un an pentru unirea benevolă
Procesul de creare benevolă a comu-

nităților teritorial unite durează acum al 
cincilea an și urmează să se încheie la 
finele anului 2020. În această perioadă 
în Ucraina au fost create 975 de comu-
nități teritorial unite. În regiunea Cernăuți 
în prezent funcționează 36 de comunități 
teritorial unite. Principiul unirii benevole a 
satelor în comunităţi va ceda altui princi-
piu mai eficient, consideră funcționarii de 
la centru. Iată, recent, ministrul Dezvoltării 
Comunităților și Teritoriilor, Aliona Babak, 
a declarat că unirea se va face după prin-
cipiul capacităților. „Nu avem nevoie de 
73 la sută de comunități teritorial unite 
care se mențin numai pe subvenții, așa 
cum este situația la ora actuală”, a decla-
rat ministrul și a explicat că numai unirea 
pe principiul capacității poate deveni acea 
bază pentru prosperarea economică a ță-
rii, iar reformarea autoadministrării locale 
nu trebuie să staționeze, ci să fie accele-
rată și înviorată. 

Zilele acestea pe site-ul Radei Supre-
me a fost plasat textul proiectului de lege 
guvernamental referitor la unele modificări 
ale Legii Ucrainei „Cu privire la unirea be-
nevolă a comunităților teritoriale”. În cazul 
adoptării acestui proiect de lege, comunită-
țile unite vor fi create în exclusivitate după 
planul de perspectivă, care, ca și în prezent, 
va fi elaborat de Administrația Regională de 
Stat și aprobat de Cabinetul de Miniștri. De 
aprobarea lui de către Consiliul Regional nu 
va mai fi nevoie. Demnitarii de sus afirmă 
că nu mai este timp pentru a aștepta solu-
ții pragmatice din partea politicienilor locali, 
căci și așa mii de comunități au fost lipsite 
de dreptul de a se dezvolta așa ca și alte 
comunități teritorial unite din cauza blocării 
procesului de către politicienii locali. 

Dacă analizăm situația în cele patru 
raioane din regiunea noastră cu populație 
preponderent românească, vedem că nu 
s-au prins în hora „unirii benevole” satele 
mici și cu bugete destul de modeste, pre-

cum și alte localităţi mai dezvoltate, cărora 
încasările bugetare le asigură un oarecare 
confort economic. Ultimele nu prea doresc 
să se unească cu primele – sate sărace, 
care ar fi pentru ele o povară. 

Dar, deoarece în Rada Supremă s-a vor-
bit deja că în aprilie anul viitor pot avea loc 
alegerile locale, mulți au tras concluzia că 
principiul unirii benevole va dura doar până 
la primăvară. Iar după alegeri regulile de uni-
re a comunităților vor fi schimbate, planurile 
de perspectivă regionale vor fi anulate sau 
revăzute. Comunitățile neeficiente vor fi lichi-
date în mod forțat, indiferent de faptul dacă 
au fost ele unite benevol sau nu.

Dacă asemenea probleme vor fi discu-
tate și examinate după alegerile locale, cele 
ce țin de împărțirea teritorial-administrativă 
au stârnit un mare agiotaj, fiindcă harta re-
giunii va fi croită altfel: în loc de 11 raioane 
vor fi 3 raioane înstărite – Cernăuți, Storo-
jineț și Hotin. Comunitatea românească din 
regiune a sperat că ea va rămâne împreună 

într-un singur raion prosper. Din păcate, re-
formatorii birocrați nu au luat în considera-
re principiul etnic. Ba, din contra, au făcut  
o gafă și mai mare. Comunitatea Teritorial 
Unită Mămăliga, care întrunește cinci sate 
cu populație românească din raionul Noua 
Suliță, s-a pomenit în raionul Hotin. Refor-
matorii, măsurând cu compasul pe hartă, nu 
s-au gândit deloc  că aceste localități sunt 
spiritual legate de toate satele românești 
din valea Prutului. 

Aceasta a fost o „noutate-bombă” și 
pentru primarul Comunității Teritorial Uni-
te Mămăliga, dl Arcadie Șova. Argumentul 
domnului primar este foarte convingător: 
ambulanța ajunge de la Noua Suliță până la 
Mămăliga timp de 15 minute, iar de la Hotin 
la Mămăliga – timp de 45 de minute. 

După asemenea „decizii” ale reformato-
rilor, comunitatea românească din regiune 
va avea nevoie de „ambulanțe speciale” ca 
să-și salveze viața spirituală, care decurge, 
deocamdată, în albia sa firească.  

Cum țările europene ne ajută să gătim… 
borşul ucrainean 

Borșul ucrainean este o realizare a 
artei culinare a poporului, care își lucrea-
ză cu dragoste și hărnicie pământul. La 
gătirea lui se folosesc în exclusivitate mai 
multe legume. Poate de aceea unii ex-
perți în materia prețurilor calculează saltul 
acestora și coborârea nivelului de viață 
al cetățenilor după cheltuielile suportate 
de o gospodină, cumpărând la piață le-
gumele necesare pentru un simplu borș. 
Însă, în ultimul timp în statistica prețurilor 
la legumele necesare pentru borș  intervi-
ne importul, care se face tot mai simțit pe 
piața ucraineană. În sezonul precedent au 
fost aduse din țările străine 66 mii tone de 
roșii, 18,3 mii tone de cartofi, 14,7 mii tone 
de castraveți, 11,8 mii tone de ardei, 9,5 
mii tone de varză și 7,5 mii tone de mor-
covi. Recordul, însă, aparține cepei verzi 
– 87 mii tone, prețul la ea fiind mai mare 
decât cel la banane. Indicii din sezonul 
curent încă n-au fost calculați, dar specia-
liștii bănuiesc că vor fi mai mari decât cei 

din sezonul precedent. În realitate, Ucrai-
na a sporit importul la toate felurile de le-
gume, inclusiv la zarzavaturi. Recolta de 
cartofi din anul curent este mai mică decât 
cea din anul trecut. În puținele gospodării 
de fermier din regiunea Cernăuți, care se 
ocupă de cultivarea cartofilor, recolta la 
hectar e de 16,5 tone, cu o tonă mai pu-
țin decât în 2018. Președintele Asociației 
fermierilor din regiunea Cernăuți, Mykola 
Gavryliuk, afirmă că tubercule recoltate 
sunt de mărimi medii și mici. Iată rezulta-
tul vremii secetoase. 

Este clar că deficitul „celei de-a doua 
pâini”, cum este numit în popor cartoful, 
va fi compensat iarăși pe contul importu-
lui. Se vorbește că pe piața ucraineană 
sunt puși în vânzare cartofi mari, dar de 
calitate inferioară, aduși de peste mări și 
țări. Nu-i de mirare că acolo ei au o altă 
menire. Evident că gospodinele noastre, 
folosindu-se de asemenea cartofi, nu vor 
găti borșuri gustoase. 

O frumoasă zi de toamnă 
pentru satul Hreațca 

Fiecare localitate din regiunea noastră 
își alege o zi deosebită din cele 365 ale 
anului pentru sărbătoarea sa. Consiliul să-
tesc Hreațca consideră că ziua satului poa-
te fi în miez de toamnă, când oamenii se 
bucură de roadele muncii lor de peste an 
și încă de vreme caldă și plăcută sufletului. 
De mai mulți ani și în mod tradițional Ziua 
satului Hreațca are loc în prima jumătate a 
lunii octombrie. De data aceasta marea săr-

bătoare a satului a avut loc la 11 octombrie, 
la sfârșitul săptămânii de muncă. 

Neobositul și inimosul primar al satului, 
doamna Emilia Matei, a invitat persoane 
oficiale din conducerea raionului și comu-
nităților teritorial unite create pe teritoriul 
raionului Herța, precum și Consulul gene-
ral al României la Cernăuți, Irina Loredana 
Stănculescu. A adus cei mai buni lăutari și 
artiști amatori  din raion – Orchestra de in-

strumente populare „Plaiul Herței” din cen-
trul raional, Ansamblul coregrafic „Alunelul” 
din Horbova, care i-au încurajat pe artiștii 
amatori din localitate. Dar înainte de acest 
mare concert de muzică și dans românesc, 
la care și-au adus aportul și Grupul vocal 
„Stejăreii” din Hreațca, soliștii Olga Ceucă, 
Serafima Tululiuc, Victoria Sava, Alina Chi-
ruță și Alexandru Timcu, sărbătoarea a fost 
blagoslovită prin cuvântul preoțesc, rostit de 

protopopul raionului Herța, Pavel Dumitru, 
avându-i în preajmă și pe slujitorii altarului 
din Hreațca și satele vecine. 

Au fost menționați cei mai vrednici gos-
podari din localitate. 

  Pagină realizată de 
Vasile CARLAȘCIUC
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  Pagină realizată de Dumitru VERBIŢCHI

Contrabandişti opriți cu focuri de armă

Grănicerii de la Pichetul din Crasna al Detașa-
mentului de grăniceri Cernăuți i-au reținut pe șapte 
localnici, care intenționau să transporte țigări de con-
trabandă în România. Infractorii au fost reținuți la 350 
kilometri de linia Frontierei de stat cu țara vecină. 
Aceștia au tăiat sârma de la hotar și se pregăteau 
să distrugă gardul din metal. Văzându-i pe apărătorii 

frontierei, contrabandiștii au luat-o la fugă. Grănicerii 
au fost nevoiți să tragă mai multe focuri de avertisment 
în aer. În scurt timp, unul dintre membrii „echipei” a 
fost reținut. Ceilalți nu au fugit departe, deoarece de 
urmele lor a dat un câine-grănicer, care i-a și ajutat 
pe apărătorii frontierei să-i rețină. Față de infractori au 
fost aplicate procedurile corespunzătoare.       

Pensionar-asasin
Un bărbat l-a ucis pe un amic de-al său cu 

un cuțit de bucătărie, iar pe altul l-a rănit. Tragica 
întâmplare s-a produs în rezultatul unui conflict 
verbal. După comiterea crimei, bărbatul a fugit 
de la fața locului, însă a fost identificat și reținut 
de polițiști peste jumătate de oră. Oamenii legii 
au clarificat că acesta i-a rănit pe doi amici de-ai 
săi în timp ce se aflau pe ospețe la o cunoscu-
tă într-un cămin din centrul regional. Pentru unul 
dintre ei, din păcate, rănile primite s-au dovedit a 
fi incompatibile cu viața. Acesta a decedat până 
la sosirea medicilor.    

Accident rutier la Chițmani
Un VAZ-2104 și 

un microbuz „Renault” 
s-au ciocnit în localita-
tea Dubivți din raionul 
Chițmani. În urma im-
pactului, microbuzul 
s-a răsturnat. Potrivit 
surselor polițienești, 
șoferul VAZ-ului în 
vârstă de 45 de ani a 
pierdut controlul vola-
nului și astfel a admis 
ciocnirea cu microbu-
zul, care se deplasa 
în întâmpinare. În re-
zultatul accidentului, 
șoferul VAZ-ului a fost 
transportat la spital cu 
traume de diferit grad.   

Autobuz interurban de pasageri 
implicat în accident

Întâmplarea a avut loc în localitatea Dinăuți, 
raionul Noua Suliță. Autobuzul de pasageri, ce se 
deplasa pe itinerarul „Cernăuți-Harkiv” s-a ciocnit 
cu un microbuz. În urma impactului, microbuzul 
s-a răsturnat. Nouă persoane dintre care patru co-
pii au avut de suferit în urma accidentului. În aju-

torul victimelor au venit niște polițiști de la patru-
lare, care treceau pe alături. Aceștia le-au acordat 
pasagerilor microbuzului primul ajutor, după care 
au chemat un echipaj al ambulanței. Persoanele 
rănite au fost transportate la Spitalul raional cen-
tral din Noua Suliță.

Trei ani de detenție 
pentru creşterea cânepii

Un locuitor al raionului Noua 
Suliță, care a fost în trecut con-
damnat pentru circulație ilegală 
de droguri, a comis din nou o in-
fracțiune analogică în perioada is-
pășirii convenționale a pedepsei. 
Acesta creștea pe lotul de lângă 

casă cânepă fără să aibă permis 
legal pentru așa ceva. Procuratu-
ra raională din Storojineț, care a 
cercetat dosarul, i-a pronunțat o 
sentință sub formă de privare de 
libertate pentru o perioadă de trei 
ani și patru luni.    

Bărbat bătut de mama 
copiilor săi

O mamă cu mulți copii și-a 
bătut propriul bărbat cu coada 
toporului. Incidentul s-a produs 
în localitatea Nijni Ialoveț, raionul 
Putila. În urma unui conflict, fe-
meia i-a aplicat mai multe lovituri 
cu coada toporului. Bărbatul s-a 

ales cu mai multe leziuni corpo-
rale. Pentru fapta comisă, feme-
ia a achitat o amendă în mărime 
de 30 de minime neimpozabile 
ale cetățenilor, adică 510 grivne 
– aceasta a fost sentința pentru 
fapta ce a comis-o.

Bătut până la moarte 
cu pumnii şi picioarele   

O instanță din regiunea Cernă-
uți l-a condamnat la opt ani de de-
tenție pe un atacant, care l-a bătut 
de moarte pe tatăl prietenului său. 
Anchetatorii au stabilit că în acea 
seară inculpatul, împreună cu o altă 
persoană, i-au aplicat victimei o se-
rie de lovituri cu mâinile și picioare-
le. Peste câteva zile bărbatul a murit 
în spital. În acea zi fatală, inculpatul, 
împreună cu feciorul jertfei și frații 
săi, au luat o bună doză de alcool la 
magazinul din sat. Peste ceva timp, 
victima s-a apropiat de gașcă pen-
tru a-și lua fiul acasă. Drept rezultat, 
s-a iscat un conflict. Omul a fost luat 
la bătaie din simplul motiv pentru că 
a vrut să-și ferească fiul de rele. El 

a fost adus acasă. Când și-a venit 
în fire, bărbatul a povestit despre 
cele întâmplate. Peste noapte băr-
batului i s-a făcut mult mai rău și a 
doua zi dimineața rudele au chemat 
medicii. Peste câteva zile el a murit. 
Expertiza medico-legală a demon-
strat că moartea a survenit de la 
traumele primite în urma loviturilor 
cu pumnii și încălțămintea de pe 
picioare. La proces acesta nu și-a 
recunoscut vina. El s-a ales cu opt 
ani de privare a libertății. În afară 
de aceasta, criminalul va trebui să-i 
plătească soției celui mort 200 mii 
grivne sub formă de compensație 
morală și 86 mii grivne sub formă 
de compensări materiale.
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Iia mamei
...Când am ajuns acasă, mama stătea în-

tinsă în mijlocul încăperii, primenită în haine 
frumoase, pe care poate că nu le-a îmbrăcat 
vreodată în această lume străină și dușmă-
noasă  unde a fost adusă de o forță nemiloa-
să, era încă tânără, avea chipul distins, îm-
păcată cu toată lumea, senină ca în zilele ei 
bune, cu mâinile împreunate pe piept, între 
degetele cărora ardea o lumânare. Pentru 
prima dată în viață ea nu privi la mine când 
intrasem în casă. Nu-mi puteam închipui că 
mama mea murise, conștiința mea încă nu 
accepta moartea, deși în jurul meu în acei 
doi-trei ani moartea era o prezență aproape 
zilnică, însă doar atunci am înțeles ce este 
dispariția fizică a omului de pe pământ. Am 
întrebat-o pe bunica, dacă mama suferea de 
durere sau nu? Aceasta mă privea sălba-
tic și repeta întruna doar aceste cuvinte: „A 
murit, a murit”... Însă clipele treceau, iar eu 
rămâneam tot nedumerită, negăsind vreun 
răspuns la întrebarea ce mă obseda în mod 
dureros, fără să pot obține o oarecare altă 
explicație de la cineva. Bunica continua să 
bolmojească în neștire doar acele două cu-
vinte, pierzând parcă contactul cu realitatea. 
Trupul neînsuflețit al mamei a rămas pentru 
mai mult timp în casă, întrucât nu avea cine 
s-o înmormânteze. Petru a fost luat la o casă 
de copii. Mă ruga să merg și eu cu el, însă nu 
am vrut nici în ruptul capului să ies din casă, 
fiindcă credeam că, dacă eu voi pleca, atunci 
vor veni și-o vor lua pe mama, iar dacă voi 
rămânea lângă ea, nimeni nu va îndrăzni s-o 
atingă. Un bătrân transporta la cimitir răpo-
sații din vecini, însă n-a vrut s-o ridice și pe 
mama. A spus, privind-o: „Este frumoasă, voi 
veni după ea a doua oară”.

La cimitir era foarte cald, când în sfârșit 
am ajuns acolo, nu mai vroiam să mănânc, 
însă setea era insuportabilă, deși înțelegeam 
că nu trebuie să fiu capricioasă, că nu trebuie 
să cer apă de la nimeni. În aceeași zi erau în-
mormântate mai multe victime ale foametei, 
de aceea gropile erau săpate pe loc, chiar în 
prezența celor ce-și plângeau morții. Groapa 
mamei se săpa foarte încet, eu de acum nu 
mai puteam îndura un asemenea chin, ne-
maiavând vreo putere să privesc la aceasta. 
Nu mai plângeam, fiindcă nu mai aveam la-
crimi, mi se scursese deja ochii de atâta du-
rere, nu mai puteam rosti vreun cuvânt. Am 
plecat de acolo, dar din toate părțile au prins 
să mi se adreseze cuvinte probozitoare. Mă 
simțeam o ființă neînsemnată și părăsită de 
toată lumea, ca un cățel fără nici o trebuință 
aruncat afară din casă...

A doua zi timpul s-a răcit brusc foarte 
tare. Bunica nu mai putea găsi hăinuțele 
mele, cineva mi le furaseră. Găsind undeva 
într-o tindă un fel de pieptăraș vătuit, pe care 
nu știu din ce cauză nu puse ochii nimeni 
din străini, mă îmbrăcă cu el și mă trimise la 
grădiniță. În timpul mesei, la scurt timp, din 
acel pieptăraș au prins să iasă la iveală o 
grămadă de păduchi, ceea ce stârni mânia 
celor ce ne supravegheau și din care cauză 
pe mine mă îndepărtară imediat într-un colț 
izolat, unde de obicei stăteau întotdeauna 
câte doi-trei copii păduchioși. Acum acolo 
am fost așezată eu însumi, dar nu puteam 
nici mânca, nici plânge. Nici în ruptul capului 
nu puteam înțelege de unde s-au luat ei, fi-
indcă când era mama în viață, nu-i văzusem 
niciodată. De la grădiniță am plecat acasă 
singură. A fost ultima mea zi petrecută acolo. 
Pe drum am plâns continuu. Nu pricepeam 
ce se întâmplă pe această lume care înainte, 
alături de mama, mi se părea cât de cât fru-
moasă, acum însă devenise insuportabil de 
urâtă, neprietenoasă, rece și respingătoare. 
Nu luam în seamă nici ploaia care șiroia în-
truna, nici vântul tăios. Bunica când mă văzu 
în acest hal, se îngrozi pur și simplu. Și avea 
de ce, fiindcă a doua zi mă cuprinsese o ar-
sură violentă. Fratele meu de asemenea ză-
cea în neștire de câteva zile. El delira întru-
na, iar spre seară muri, pot spune, pe brațele 
mele. Îi cuprinsesem capul și mă rugam lui 
Dumnezeu să nu mi-l ia și pe el, iar groapa în 
care îmi închipuiam că ar putea fi înmormân-
tat mă înspăimânta atât de tare că simțeam 
cu tot corpul meu o groază fizică, materială. 
Bunica mă dezlipi de el aproape cu forța și 
mă trimisese la niște oameni. Era un întune-
ric, pe care spaima îl intensifica și mai tare, 
însă în cele din urmă am ajuns acolo unde 

trebuia și am transmis mesajul care mi-a fost 
încredințat. În dimineața următoare a venit o 
mașină cu care urma să plecăm la o casă de 
copii, aflată undeva departe, însă în cele din 
urmă a fost luat doar fratele meu Petru. Eu 
cu o febră de peste 40 de grade am ajuns 
la niște rude mai îndepărtate aproape că în 
stare de inconștiență, fără să-mi amintesc 
multă vreme ce s-a întâmplat în realitate. Am 
zăcut în neștire mai multe zile, iar când îmi 
venisem în fire și coborâsem de pe cuptor 
ca să beau apă, toți cei prezenți rămaseră 
uluiți și fără cuvinte, doar cineva îngăimă cu 
mare nedumerire: „Uite că s-a sculat!”. Au-
zind aceste cuvinte, am simțit o durere și o 
disperare atât de profunde, de parcă aș fi 
conștientizat dintr-odată că am rămas singu-
ră pe pământ. M-am urcat din nou pe cuptor, 
acolo era cald, și mi-am dat seama că mai 
trăiesc și voi trăi, însă de acum absolut sin-
gură, fără nimeni dintre cei care mi-au fost 
cei mai dragi în viața mea de până atunci...

Puțin mai târziu am aflat că a murit și 
bunica mea. Au înmormântat-o fără mine, 
la fel și pe fratele meu Euzebi. Petru fu-
sese luat la casa de copii, după cum am 
mai amintit. M-a adăpostit mătușa Domna 
(Domnica Patraș). Toată viața am fost con-
vinsă că această femeie era sora tatălui 
meu, fiindcă altfel nu-mi puteam explica de 
ce m-a adăpostit după pierderea tuturor ce-
lor care au alcătuit familia mea, însă după 
șaptezeci de ani am aflat că nu era nici un 
fel de  rudă apropiată a noastră. În casa ei 
am supraviețuit acelei severe pneumonii de 
care, din păcate, nu s-au putut salva celelal-
te suflete dragi mie, ceea ce s-a întâmplat, 
probabil, datorită îngrijirilor ei, deoarece eu 
m-am aflat timp de mai multe zile în stare 
de inconștiență...  Mătușa Domna mai avea 
o fată de 14 ani, însă aceasta nu manifesta 
față de mine vreo bunăvoință oarecare, iar 
soțul ei era un neamț care lucra în gospo-
dăria auxiliară condusă de viitorul meu tată 
vitreg. Domna pleca la muncă ultima din 
casă și îmi încredința mie paza unei cloști 
cu pui care erau amenințați în permanență 
de un câine ciobănesc foarte rău și mare, 
aflat în lanț nu departe de casă. Era, pro-
babil, în primele zile de convalescență. 
Cloșca făcea ce făcea, pentru ca apoi să 
se tragă mereu împreună cu puii săi spre 
colțul casei unde-și avea adăpost câine-
le uriaș și hapsân. Până la mine mâncase 
deja câțiva puișori, acum ceilalți se vârau 
de bună voie în colții dulăului. Îmi amintesc 
și acum botul căscat al monstruosului câine 
spre hăul căruia tipăiau puii imbecili, însă 
atunci în momentul respectiv crucial pentru 
mine, cuprinsă de spaimă, îmi luai inima în 
dinți și mă năpustii asupra fiorosului dulău, 
împingându-l spre buda sa. Apoi am adu-
nat puișorii într-un loc ferit de pericol și nu 
i-am mai scăpat din ochi nici pentru o clipă, 
așteptând să se întoarcă acasă mătușa, iar 
aceasta nu venea nici în ruptul capului spre 
marea mea deznădejde... 

Dimineața cineva prinse a  bate în ușă. 
De obicei mătușa nu făcea acest lucru, 
deoarece ușile niciodată nu erau încuia-
te. Am deschis cu precauție și în cadrul 
ușii s-a înfățișat o femeie cam în vârstă, 
care din capul locului se interesă dacă, nu 
cumva eu voi fi Valeria Cijevschi. Am dat 
afirmativ din cap. „Spune-i Domnei să te 
spele binișor, fiindcă mâine o să te luăm 
de aici. Vei trăi cu noi, iar eu voi fi mama 
ta viitoare!” – spuse ea fără drept de apel, 
neadmițând fără pic de îndoială că ar pu-
tea exista vreo împotrivire din partea mea. 
Eu, însă, n-am simțit nici un fel de bucu-
rie, rămânând totuși cuprinsă de o ușurare 
spontană și firească. Domnei nu i-am spus 
nimic, fiindcă mă temeam c-o să mă certe 
pentru puișorii mâncați de câine. Diminea-
ța, viitorii mei părinți s-au ivit după cum au 
și promis, însă eu eram atât de murdară, 
că ei nici n-au dorit să se uite la mine, po-
runcindu-i Domnei să mă spele imediat, 
nu înainte ca să i se tragă și o săpunea-
lă zdravănă, după care primi-i și eu por-
ția mea, dar de acum din partea mătușii. 
A pus un lighean de apă la încălzit, m-a 
îmbăiat îndelung, jelindu-mă între timp, 
amărâtă, pentru soarta mea vitregă de co-
pil al nimănui, de care, iată, străinii dispun 
după bunul lor plac. Dar consolându-mă pe 
mine, se consola ea însăși în același timp 
și mă asigura că nu mă părăsește pentru 
totdeauna, deoarece războiul se termină și 

tuturor celor deportați li se va permite să 
se întoarcă acasă. (Domnica Patraș, îm-
preună cu fiica ei, s-a întors într-adevăr 
la Bahrinești, părăsind fără vreo autori-
zație locul unde a fost deportată, adică 
pur și simplu a evadat de acolo, iar în 
anul 1946 a trecut ilegal frontiera în Ro-
mânia, unde și-a trăit restul vieții). Mi-a 
promis că mă va lua și pe mine, iar acasă o 
să mă întâmpine propriul meu tată, care bi-
neînțeles că este încă în viață, iar pe acești 
părinți străini nu trebuie să-i iubești, dar va 
trebui să le spui, totuși, „mamă” și „tată”. 
M-a îmbrăcat într-o cămașă curată, cu mâ-
necile foarte frumos brodate, care mi-a ră-
mas de la mama, de la mama mea scumpă 
și adevărată. Știam că anume ea nu numai 
că a brodat această cămașă, dar și pânza 
a țesut-o cu mâinile proprii și tot ea a și cu-
sut-o. Era unicul lucru ce-mi rămăsese de 
la mama și pe care l-am păstrat mulți ani la 
rând. Mult mai târziu am putut să admir și 
să înțeleg cu adevărat calitatea acelei că-
măși brodate cu fire multicolore de mătase, 
precum și frumusețea ornamentului națio-
nal românesc.

…Mergeam de mână cu Domna, pă-
șeam ușor pe drumul reavăn, săream cu 
vioiciune peste băltoace. Era dimineața, 
soarele strălucea pe cer parcă mai tare ca 
de obicei. Intuiam în mod miraculos că pen-
tru mine începe o nouă viață, că voi trăi de 
acum înainte într-o altă lume, însă nu bănu-
iam deloc că voi deveni și cu totul o altă per-
soană, că voi dobândi o individualitate cu 
totul diferită de cea pe care am avut-o până 
atunci, că mi se va schimba până și nume-
le, din Valeria devenind Valentina, iar cel de 
familie nu va mai fi Cijevschi, ci Podrezova, 
pentru ca  în cele din urmă, în rezultatul tu-
turor acestor transformări, să mi se impună 
și o nouă identitate națională. La aceasta au 
contribuit părinții care m-au adoptat, noua 
mea familie, întrucât primul lucru pe care 
mi l-au impus a fost să nu mă gândesc la 
ceea ce-a fost –  pentru binele meu, ziceau 
ei, trebuia să uit trecutul trăit mereu sub 
spectrul foamei, sub amenințarea continuă 
și iminentă a morții și a pericolului inevitabil 
de a pierde în orice clipă ființele care îmi 
erau atât de scumpe. Au procedat așa cum 
au procedat și pentru faptul ca să mă scape 
de acel stigmat de „dușman al poporului”, 
după cum erau denumiți deportații, fapt 
care avea să-mi afecteze în mod inevitabil 
viitorul meu. De aceea, mă asigurau ei, tre-
buia să-i dau uitării pe cei cărora le dato-
ram viața mea, iar încrederea fermă că am 
supraviețuit în acel mediu nemilos numai 
datorită sacrificiului celor dragi din cealaltă 
lume, din trecut, se afla undeva adânc pitită 
în inconștientul meu, care acum se ciocnea 
dureros cu o nouă realitate ce mă silea să 
nu mă mai gândesc la ei și acest fapt con-
stituia pentru mine o dilemă chinuitoare și 
de nerezolvat... Timpul, însă, le așează pe 
toate la locul lor, fără să țină cont de ceea 
ce gândim sau dorim noi...

Mergeam spre un viitor, de altfel care s-a 
dovedit a fi fericit pentru mine, și probabil că 
undeva în sufletul meu exista și imboldul invo-
luntar de a mă desprinde definitiv și ireversibil 
de acea existență atât de tragică și crâncenă, 
deși petrecută în sânul unei familii iubitoare și 
în lumina ochilor blânzi și suferinzi ai mamei, 
bunicilor și fraților mei. Plecam din acel trecut 
care întotdeauna a fost aidoma coșmarurilor 
mele ce adeseori mă trezeau, urlând de groa-
ză, noaptea din somn, luând cu mine pe noul 
meu drum doar lucrul cel mai scump pe care-l 
aveam – cămașa cu mâneci lungi și brodate 
pe care mi-a cusut-o mama și cu care eu mă 
mândream atât de mult în acea localitate din 
îndepărtata stepă asiatică în mijlocul unor co-
pii de cele mai diferite etnii și rase. Nu voi ști 
până aproape de sfârșitul vieții mele că acea 
cămașă era o iie românească, iia mamei, și 
nu-mi pot explica nici până astăzi cum s-a în-
tâmplat că limba pe care am învățat-o de la 
ea și în care am vorbit împreună cu toți ceilalți 
până la o anumită vârstă am uitat-o atât de 
repede și cu desăvârșire... 

Omul niciodată nu va ști cum se înnoa-
dă timpurile, după cum eu niciodată n-aș fi 
putut crede că mă voi întoarce, după șapte-
zeci de ani, la origini, în satul meu „de-aca-
să” de la poalele Carpaților și să rămân aco-
lo doar cu sufletul pe tot restul vieții mele pe 
care îl voi petrece în stepa kazahă.   

 Valeria CIJEVSCHI 

”Poză de familie folosită drept carte 
poștală de către deportații în Kazahstan 
pentru a comunica rudelor rămase la 
Bahrinești despre soarta lor. Fotografi-
ile erau folosite în scopul respectiv, de-
oarece se ducea lipsă de hârtie de scris, 
dar mai mult ca sigur, pentru ca să con-
vingă că mesajele lor nu erau false și 
proveneau cu adevărat de la cei care le 
semnau. Anume în acest mod Domnica 
Patraș folosește o fotografie a fratelui 
mai mare al Ștefaniei Broască-Cijevschi 
– Nicolai Broască, găsită, probabil, prin-
tre lucrurile rămase după moartea aces-
teia, pentru a comunica rudelor de acasă 
despre ceea ce se întâmplă cu românii 
deportați. Este un prim răvaș de acest fel 
venit după câțiva ani de neagră tăcere 
din acel infern. Din păcate, destinatarul 
n-a putut primi această carte poștală, 
deoarece el de-acum însuși se afla în-
tr-un lagăr de concentrare sovietic de la 
Onega, loc la fel de tragic și oribil pen-
tru românii bucovineni ca și Kazahstanul 
sau Siberia, astfel că în cele din urmă 
această poză va ajunge la tatăl meu, Mi-
halache Broască, un alt frate al Ștefaniei, 
unde s-a și păstrat până-n prezent. Dar 
iată textul, tradus din limba rusă:

„Scrisoare lăsată la 2 august (1944). 
Bună ziua, mult stimate Nicolai Broas-
că. Vă scrie Domna Patraș. Vă comu-
nic că sunt vie, sănătoasă, locuiesc 
împreună cu soră-mea în Kazahstan, 
muncesc într-o gospodărie auxiliară. 
Valeria e la mine. Ștefania a murit. La 
revedere. Aștept cât mai urgent un 
răspuns”.  RSS Kazahă, reg. Actiu-
binsk, r-nul Novorosiisk, s(ovh)ozul 
”Stepnoi”, loc. Troițkoe”. Pe text mai 
este aplicat înscrisul cenzurii militare 
”VERIFICAT”. 

(Ș. B.) 
(Sfârșit. Începutul vezi „L.C.” 

din 26.09, 3.10 și 10.10.2019)
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  Pagină realizată de Vasile CARLAȘCIUC

Thalia aduce la Cernăuți „aplauze de aur”… 

Pentru prima dată își vor prezenta spec-
tacolele pe scena cernăuțeană șase trupe 
teatrale din Cerkasy, Hust, Herson, Mariupol, 
București și Pitești. După cum a remarcat 
directorul Teatrului Muzical-Dramatic „Olga 
Kobyleanska” din Cernăuți, Iuri Marceak, orga-
nizatorii au decis să nu mai fie juriu alternativ 
și principal. „Din componența juriului vor face 
parte cinci persoane – specialiști și amatori de 
teatru. În afară de aceasta, pe site-ul teatrului 
fiecare doritor poate să plaseze impresiile lui 
despre spectacol, și acestea vor fi luate în con-
siderare de juriu”, a accentuat domnul director. 

Admiratorii români ai artei teatrale, și nu 
numai, sunt invitați la două spectacole dife-
rite ca gen. Teatrul „Odeon” din București 
vine la Cernăuți cu monospectacolul „Pe ju-
mătate cântec”. Critica teatrală din capitala 
României a sesizat să spectacolul  „Pe ju-
mătate cântec” spune povestea Francescăi 
de la 5 până la 33 de ani, în nouă tablouri,   
fiecare   surprinzând   o   vârstă,   un   uni-
vers, o întâmplare dintre cele care contează 
şi care pot modela sau frânge un destin. O 
poveste despre ratare, despre ceea ce se 
întâmplă atunci când nu ai curajul să-ţi ur-

mezi visele şi te încurci în propria ta viaţă, 
ca într-o haină cu câteva numere mai mare. 
Despre faptul cum ajunge viaţa netrăită să 
te roadă pe dinăuntru ca un cancer”. Iar 
cel de-al doilea teatru din România care 
va debuta la Festivalul „Aplauzele de aur 
ale Bucovinei” – Teatrul „Alexandru Davila” 

din Pitești – va pune în scenă spectacolul 
„Oglinda fermecată”. 

Festivalul de comedie „Aplauzele de 
aur ale Bucovinei” a fost inițiat în 2003 și se 
desfășoară în luna octombrie. Actuala edi-
ție va fi deschisă la 19 octombrie și se va 
încheia la 30 octombrie. 

Muza comediei, Thalia, a îndrăgit Cernăuțiul în 
plină toamnă. Festivalul teatral de comedie 

„Aplauzele de aur ale Bucovinei” se desfășoară 
exact în perioada când natura își îmbracă veș-
mântul aurit. La actuala, cea de a 14-a ediție, vor 
veni să fie aplaudați de spectatorii bucovineni, 
ingenioși și sinceri, actori de la mai multe teatre 
din țară și din România. 

Pe urmele copilăriei, în oraşul de pe malul Prutului 
Prin anii șaptezeci ai secolu-

lui trecut, în capitala Bucovinei 
funcționa „Teatrul Tânărului Cer-
năuțean”. Oleg Fleișaker avea 
nouă ani când s-a înscris în gru-
pa micilor iubitori ai artei teatra-
le, care visau să devină artiști. A 
avut acest vis romantic și Oleg, 
născut într-o simplă familie evre-
iască din Cernăuți. Când viitorul 
actor a atins vârsta majoratului, 
părinții săi au decis să plece pes-
te ocean. Oleg s-a despărțit cu 
greu de prietenii din orașul copi-
lăriei sale, dar nu de visul sacru. 
În Statele Unite nu-i chiar atât de 
simplu să devii actor, piscurile 
Hollywood-ului se cuceresc greu, 
prin talent și eforturi colosale. 
Tânărul cernăuțean, până a-și 
lua numele scenic Alex Veadov, 
a lucrat și în depozit, și strun-
gar (i-a prins bine specialitatea 
suplimentară însușită în anii de 

școală), și taximetrist.  Apoi a în-
ceput să caute o ocupație teatra-
lă. A studiat la o școală teatrală 
privată. În prezent actorul de la 
Hollywood, Alex Veadov, are în 
palmaresul său circa 50 roluri în 
filme. Sonorizează filme de ani-
mație și computerizate. 

Alex Veadov a revenit pen-
tru prima dată la Cernăuți în anul 
2000, iar recent a sosit din nou în 
orașul copilăriei sale, împreună cu 
soția Janet, care n-a fost niciodată 
în Ucraina. I-a arătat Cernăuțiul, 
ferestrele apartamentului lor de pe 
Bulevardul Independenței, din ca-
re-l privea nostalgia, Școala nr. 4 
în care a învățat, a trecut pe la stu-
dioul teatral, unde a început calea 
sa lungă spre Hollywood. 

În imagine: soții Veadov la 
Cernăuți (foto „Molodyi buko-
vyneț”). 

Scriitori din vechea 
capitală a Moldovei 

în „dulcea Bucovină” 

Un grup de scriitori din Iași, cu susținerea 
Firmei „Marion Turism Iași”, în zilele de odih-
nă precedente au vizitat Cernăuțiul și mă-
năstirea Bănceni. Scriitorii ieșeni, în frunte cu 
Dan Teodorescu, au vizitat locurile culturale 
românești din orașul adolescenței lui Mihai 
Eminescu, avându-l ca ghid pe Dragoș Ola-
ru, cel care cunoaște foarte bine spiritul ro-
mânesc al Cernăuțiului. Iar la Casa Naționa-
lă a Românilor oamenii de litere ieșeni s-au 
întâlnit cu confrații lor de condei cernăuțeni. 
La convorbirea sinceră ca și cuvântul artistic 
au participat poeții români din nordul Bucovi-
nei Ilie Tudor Zegrea, președintele Scriitorilor 

Români din Cernăuți, Mircea Lutic, laureat al 
Premiului „M. Eminescu” al Academiei Ro-
mâne, Vasile Tărâțeanu, membru de onoare 
al Academiei Române, Vasile Bucu, preșe-
dintele Societății pentru Cultura și Literatura 
Română din Bucovina „M. Eminescu”, criticul 
literar Ștefan Broască. Recitalul de poezie a 
fost însoțit de donarea unui set de carte ro-
mânească din partea Ligii Scriitorilor Români 
din Iași. 

La Mănăstirea din Bănceni, unde oas-
peții au fost în zi de duminică, s-au convins 
de puterea rugăciunii, rostită în limba româ-
nă în fața înaltelor altare. 

Bălcăuți, colț de rai… 
Duminica trecută, în frumoasa localitate 

Bălcăuți din raionul Noua Suliță, a avut loc 
prima ediție a Festivalului folcloric de pro-
movare a obiceiurilor și tradițiilor de toamnă 
în nordul Basarabiei „Bălcăuți, colț de rai!”.

Manifestarea de excepție a fost orga-
nizată de directorul Căminului Cultural din 
Bălcăuți, domnul Igor Sainciuc, care, susți-
nut de gospodarii din sat, a invitat la acest 
eveniment colective artistice, ansambluri 
folclorice și interpreți de valoare de pe Va-
lea Prutului.

Cântecul, jocul şi portul popular au fost 
vedetele acestei activități culturale, care 
şi-a propus şi a reuşit să readucă pe prim-
plan tradiţii folclorice de toamnă. Fiecare 

ansamblu și-a reprezentat cu mândrie lo-
calitatea și a evoluat în fața spectatorilor 
cu zâmbete largi și plin de entuziasm. Prin-
tre cei care au demonstrat încă o dată că 
dragostea pentru folclor nu are hotare s-au 
numărat artiști de seamă din Bălcăuți, Stă-
linești, Nesvoia, Podvirna, Mămăliga, Tără-
săuți, Marșinţi, Mahala, Dinăuți, etc.

Bucatele alese și voia bună nu au lipsit 
nici ele din peisaj. Fiecare localitate pre-
zentă la iarmaroc a avut cortul său, unde 
au fost expuse spre degustare publicului 
diverse bucate delicioase tradiționale, in-
clusiv sarmalele și vinul ales pregătite de 
gospodarii din Bălcăuți.

Sergiu BARBUŢA 



9LC
Joi, 17 octombrie 2019

Sărbătoare a voleiului la Noua Suliță
Sâmbătă, 12 octombrie, în orașul Noua 

Suliță s-a desfășurat tradiționalul turneu 
de volei, consacrat legendarului sportiv 
Petru Rața, originar din localitatea Costi-
ceni.

În total, la competiția din acest an, consacrată 
aniversării a 80-a a naşterii maestrului sportului, Pe-
tru Rața, au participat 4 echipe masculine de volei. 
În special, echipa „Volei Carpați” din Bacău (Româ-
nia), echipa „Galycina” din Cernăuți, echipa de volei 
a regiunii Cernăuți și echipa „Kolos” din Noua Suliță.

Competiția s-a dovedit a fi foarte spectaculoasă 
și tensionată. Pe prima treaptă a podiumului a ur-
cat echipa „Galycina”, care în finală a învins echipa 
„Kolos” din Noua Suliță. Oaspeții din România s-au 
clasat pe locul III.

Câștigătorii au fost premiați de către domnul 
Petru Rața și de președintele Organizației sportive 
„Kolos” („Spicul”) a raionului Noua Suliță, dl Gheor-
ghe Chiril.

Sergiu BARBUŢA

„În copilărie am jucat volei cu Ion Vatamanu”

– La 3 octombrie, Dum-
neavoastră ați împlinit 80 
de ani. Această dată jubilia-
ră a fost marcată în regiune 
printr-un frumos turneu de 
volei „Petru Rața”, desfășu-
rat la Noua Suliță. 

– E un turneu tradițional, care 
a ajuns în anul meu jubiliar la cea 
de a 17-a ediție. Este o adevărată 
sărbătoare a voleiului. 

– Asociația „Kolos” întru-
nește sportivi din localități-
le sătești. Iar cum dvs., un 
simplu băiat de la țară, din 
satul Costiceni, ați cucerit 
Olimpul voleiului? 

– Atunci, în anii 50, anii copi-
lăriei și tinereții mele, voleiul și, în 
genere, sportul, era pentru noi, fii 
de țărani, o mare bucurie. L-am 
avut la Costiceni ca învățător de 
educație fizică pe Serafim Precup, 
care ne-a insuflat această dragos-
te faţă de volei. Terenul de volei 
era chiar lângă gardul casei lui Ion 
Vatamanu, viitorul mare poet. Și el 
juca cu noi volei. Apoi, după Casa 
de cultură era loc pentru stadion 
și am amenajat trei terenuri de vo-
lei, unde jucau aparte începătorii, 
adolescenții și pe al treilea teren 
– „maeștrii satului”.  Și nu numai 
la noi, la Costiceni, era cultul vo-
leiului, ci și în alte sate din raionul 
Noua Suliță. Și acum îi țin minte 
pe cei mai buni sportivi au raionu-
lui. Acum, cu ocazia jubileului de 
80 de ani, a semnat un articol în 
presă poetul Vasile Vascan, ori-

ginar din Coteleu. El scrie că pe 
atunci tinerii din alte sate, când 
aflau că este o întrecere la volei 
și joacă Rața, urcau pe biciclete, 
iar unii se porneau pe jos ca să 
ajungă la competiții, să ne admire 
jocul. 

– Iar calea în marele 
sport a început, probabil, în 
anii de studenție… 

– Am studiat la Colegiul de 

cooperație și comerț din Cernăuți. 
Aici m-am afirmat ca sportiv. Cu 
echipa de volei a instituției noas-
tre de învățământ am participat la 
întreceri republicane, unionale și 
mai întotdeauna ne era garantat 
locul pe podium. Apoi am început 
să activez ca antrenor la Școala 
sportivă din Noua Suliță. Am avut 
câțiva sportivi buni. L-aș numi în 
primul rând pe Iurii Loktev. Tatăl 
său a fost militar și un timp oare-
care a lucrat la Herța, apoi la Noua 
Suliță și fiul Iurii s-a înscris la sec-
ția de volei. A ajuns să fie antrenor 
emerit, antrenând una dintre cele 
mai puternice echipe de volei de 
pe planetă – ȚSKA (Moscova). În 
prezent antrenează selecționata 
Israelului. Zilele acestea l-am avut 
ca oaspete, a venit să mă felicite 
cu prilejul jubileului. L-am însoţit la 
Herța, unde a văzut casa în care a 
locuit, am trecut împreună și prin 
satele noastre pitorești. Aflând că 
suntem la Voloca, mi-a sunat di-
rectorul Școlii din Hrușăuți, Aurel 
Popovici, care în anii de studenție 
a jucat în echipa de volei a Uni-

versității, antrenată de mine, și 
ne-a invitat în ospeție. Majoritatea 
studenților, care au fost și voleiba-
liști, îmi sunt recunoscători și as-
tăzi. Viorel Zvarici din Boian, care 
a crescut fără tată și a învățat la 
Colegiul de cooperație și comerț, 
îmi spunea mie „tată”.  

– Dumneavoastră, stima-
te Petru Rața, sunteți ma-
estru al sportului din URSS. 
Această țară nu mai este, 
dar ați rămas și sunteți o 
legendă vie a sportului din 
Bucovina. 

– De acest titlu s-au învrednicit 
doar câțiva voleibaliști din Ucrai-
na. Eu am mai primit, printre primii 
patru, și titlul de voleibalist emerit 
al Ucrainei. Ca arbitru la volei mă 
cunoaște și mă respectă întreaga 
țară, dar și peste hotare – în Polo-
nia, România, Cehia… Iată, săp-
tămâna viitoare trebuie să plec la 
Beregovo, în Transcarpatia, unde 
sunt invitat ca arbitru la un turneu 
internațional de volei al veterani-
lor. 

– Care a fost cea mai im-
portantă distincție sportivă 
pe care ați primit-o ca volei-
balist? 

– Medalia de campion mondi-
al. Sunt campion mondial între ve-
terani. Un asemenea turneu este 
organizat imediat după Jocurile 
paraolimpice – o dată la patru ani. 
În anul 2013 asemenea competiții 
s-au desfășurat în orașul Torino 
din Italia. Când am sosit acolo, am 
rămas uimit – în metrou, pe străzi 

și în piețe auzeam la fiecare pas 
vorbă românească. Am intrat și 
eu în vorbă și am aflat că o bună 
parte dintre ei erau de prin părți-
le noastre. Îmi era oarecum să le 
spun că am sosit la Torino să fac 
sport. Aceste competiții ale vete-
ranilor se împart pe categorii de 
vârstă, cei mai tineri participanți 
fiind după 45 de ani. Categoria de 
70 de ani este ultima. Și iată eu, 
la vârsta de peste 70 de ani, am 
ajuns să fiu campion mondial. 

– Există un cântec des-
tul de popular – „Echipa ti-
nereții noastre”. Care a fost 

cea mai puternică echipă 
de volei în viața dvs.? 

–  Probabil că echipa „Budivel-
nyk-Bukovyna” din Cernăuți, vice-
campioană a Ucrainei. Nu pot să 
uit nici echipele din tinerețea mea, 
când băteam mingea în colbul sa-
tului. Exact ca în cântecul despre 
care ați amintit – „Echipa tinereții 
noastre, echipa fără care nu pu-
tem trăi”. 

– Mulți ani senini, Maestre! 
 Interlocutor: Vasile 

CARLAȘCIUC 

Oamenii timpului 

Astfel afirmă patriarhul voleiului din Bucovina, octoge-
narul Petru RAŢA, care s-a învrednicit de medalia de 

campion mondial la vârsta de peste 70 de ani. 



10 LC
Joi, 17 octombrie 2019 Sport

Competiție de înot organizată la Cernăuți
Aproximativ două sute de 

copii au participat luni la o com-
petiţie de înot organizată la 
Cernăuți de către filiala locală a 
Federaţiei Ucrainene de Nata-
ţie. În faţa unui public numeros, 
format în mare parte din părinţi 
şi bunici, copiii au avut ocazia 
să demonstreze ce au învăţat 
până acum la cursurile de înot. 
La întrecere au participat echipe 
de copiii din orașele Cernăuți, 
Ternopil. Vinnyțea, Hmelnițki, 
Kaluș, Dolyny, Ivano-Frankivsk, 
Sneatyn, Ujgorod și Luțk. Pe 
primul loc s-a clasat echipa 
cernăuțeană „Aktiv”, pe locul II 
– echipa Școlii  sportive pentru 
copii și tineret din Ivano-Fran-
kivsk, iar pe locul III – echipa 
„Olimp” din Ujgorod. 

La finele competiţiei, fiecare 
copil care a participat la concurs 
a fost răsplătit, premiile oferi-
te constând în medalii, cupe şi 
dulciuri.

FC Bucovina, pe locul 8 în 
clasamentul Ligii a II-a

În cadrul etapei a XV-a a 
Campionatului național la fot-
bal Liga a II-a, FC  Bucovina a 
dispus pe teren propriu de FC 
Dinaz (Vyșgorod) din regiunea 
Kiev. Oaspeții au deschis scorul 
în minutul 6 al primei reprize. În 
urma unui fault comis în careul de 
16 metri Ilia Tereșcenko execută 
perfect lovitura de la 11 metri. 
Astfel, scor final, 0:1 în favoarea 
oaspeților. La etapa actuală FC 
Bucovina rămâne pe locul 8 în 
clasamentul general al Ligii a II-a 
cu 10 puncte la activ. 

Antrenorul interimar al echi-
pei FC Bucovina, Stepan Mako-

viiciuk, a vorbit după meci despre 
situația dezastruoasă în care se 
află Clubul cernăuțean. „Echi-
pa nu are resurse financiare. Se 
creează impresia că de echipă 
au nevoie doar antrenorii, fotba-
liștii și președintele clubului. În 
rest, nimeni nu se interesează 
de soarta noastră. Jucătorii luptă 
fără a fi stimulați financiar, doar 
de dragul suporterilor. Se creea-
ză impresia că cei de la condu-
cere așteaptă dispariția clubului 
nostru. Lucrurile nu pot continua 
astfel. Băieții nu pot juca doar pe 
entuziasm. Au și ei familii”, a ex-
plicat Stepan Makoviiciuk. 

PRELIMINARII EURO 2020. Portugalia lui Ronaldo pierde în Ucraina!  
Franța, 1:1 cu Turcia

Ucraina s-a impus prin golurile 
marcate de Iaremciuk şi Iarmolen-
ko, lusitanii punctând prin vedeta 
Cristiano Ronaldo, din penalty, 
după eliminarea lui Stepanenko. 
Ronaldo a marcat cu acest prilej 
golul cu numărul 700 din carieră 
şi al 95-lea la naţională. Astfel, 
Ucraina s-a alăturat altor patru 
echipe calificate: Belgia, Italia, 
Polonia şi Rusia. Anglia a făcut și 
ea un pas uriaş spre turneul final, 
după victoria la scor cu Bulgaria, 
6:0 la Sofia. Rashford, Barkley 
(două), Sterling (două) şi Kane au 
marcat golurile echipei antrenate 
de Gareth Southgate. Plamen Iliev 
(ex-Astra Giurgiu) a fost în poarta 
gazdelor. Gheorghi Sarmov (ex-
ACS Poli Timişoara) a intrat la 
pauză la bulgari. Kosovo a trecut 

de Muntenegru cu 2:0 şi păstrea-
ză şanse de calificare. Serbia a 
obţinut o victorie la limită în Litua-
nia, 2:1, prin „dubla'' lui Mitrovic, şi 
rămâne în cursa pentru calificare. 
Linas Klimavicius (Dinamo Bucu-
reşti) a fost integralist la baltici. 
Atacantul Deyvidas Matulevicius 
şi portarul Vytautas Cerniauskas, 
foşti jucători în România, au fost 
titulari la gazde.

Campioana mondială Franţa a 
terminat nedecis cu Turcia, 1:1, pe 
teren propriu. „Les Bleus'' au des-
chis scorul în minutul 76, iar turcii 
eu egalat după doar şase minute, 
prin Kaan Ayhan. Islanda a învins 
Andorra cu 2:0, Sigthorsson ega-
lând recordul de goluri la naţională 
al lui Eidur Gudjohnsen, cu 26 de 
reușite.

FC Maghistral, deținătoarea Cupei Ligii  
regiunii Cernăuți la fotbal

Pe stadionul din Hliboca s-a 
desfășurat finala Cupei Ligii regi-
unii Cernăuți la fotbal 2019 între 
FC Camenca și FC Maghistral din 

Mihailovca. Meciul s-a încheiat cu 
scorul de 2:2. A  urmat seria lovi-
turilor de departajare care s-au 
încheiat cu victoria echipei FC 

Maghistral, scor final 5:3. La cere-
monia de premiere a jucătorilor a 
participat președintele Federației 
regionale  de fotbal, Vasyl Orlețkyi.

Campionatul regiunii  
Cernăuți la fotbal

Etapa a XVII-a. Rezultate
FC Ceahor – FC Hliboca – 4:1
FC Toporăuți – FC Hliboca – 1:5
FC Dovbuș – FC Stănești – 4:1
FC Fazenda – FC Molodia – 3:2
FC Volcineții Vechi – FC TOM.studio – 3:1

Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN
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BERBECUL. În această săptămână este 
de așteptat să ai parte de cele mai aglomerate 
și solicitante zile lucrătoare. Este foarte impor-
tant să-ți organizezi  atent activitățile. În caz 
contrar, e posibil să comiți erori. Dă dovadă 
de atenție și perseverență. Luna traversează 

casa iubirii și a copiilor, semn că prima parte a săptămâ-
nii aduce momente frumoase în compania celor dragi. 

TAURUL.  În prima parte a săptămânii 
primești un nou imbold de energie.  La serviciu 
este de așteptat să ai parte de multe sarcini pro-
fesionale care te provoacă să-ți menții echilibrul 
în pofida agitației de la birou. În unele momente, 
s-ar putea să-ți fie greu să păstrezi controlul, dar 

vei reuși să faci față presiunii și să atingi toate obiectivele. 
Acordă mai multă atenţie celor dragi din familie. 

GEMENII. Soarele poposește în casa 
muncii, semn că la mijlocul acestei săptămâni 
începe o perioadă destul de ocupată la ser-
viciu. Ceea ce trebuie să faci este să găsești 
putere de a rezista tuturor acestor provocări. 
Poți ajunge foarte departe, dacă le faci față 

cu brio. Relaţiile cu persoana iubită trebuie să ocupe un 
loc de frunte în lista ta de priorități. Vei petrece momente 
frumoase în compania partenerului de viaţă. 

RACUL. Apar unele tensiuni în relaţiile 
cu familia. Vor fi şi oportunități financiare, dar 
va trebui să dai dovadă de atenție. La serviciu 
ai multe de rezolvat, timpul este scurt și aș-
teptările mari. În relaţiile cu persoana dragă, 
dacă nu ți-ai făcut încă planuri, ar fi indicat să 

te gândești la perspectiva de a petrece mai mult timp 
împreună. Reluaţi activităţile pe care le-ați tot amânat și 
caută să le incluzi în programul comun.

LEUL.  Luni și marți Luna se mișcă prin 
casa finanțelor și a bunurilor, ceea ce înseam-
nă că te pomenești cu șanse de câștig. Ar pu-
tea fi vorba de unele oportunități de suplimen-
tare a veniturilor. Încearcă să profiți de acelea 
care nu implică riscuri. Sectorul de viață  refe-

ritor la familie ar trebui să figureze printre ariile tale de in-
teres deosebit. Caută să-ţi îmbunătăți relația cu cei dragi. 

FECIOARA. Soarele poposește în casa 
comunicării, semn că te așteaptă câteva zile  
în care trebuie să ai foarte mare grijă cum îți 
alegi cuvintele. Este foarte important să gân-
dești de două ori înainte să semnezi vreun do-
cument sau să vorbești. În această săptămâ-

nă s-ar putea să aibă loc un eveniment care îți permite 
să te apropii mai mult de persoana iubită. Puteți avea 
parte de o viață împlinită unul lângă celălalt.

BALANŢA. Miercuri, Soarele ajunge în 
casa banilor și a bunurilor din horoscopul tău 
general, semn că la mijlocul acestei săptămâni 
se deschide o perioadă în care pot apărea mai 
multe oportunități de a-ți suplimenta veniturile. 
Apar şi șanse de câștig extraprofesional.  Re-

laţiile cu persoanele dragi sunt la nivel înalt. În week-end 
se cere să le acorzi mai multă atenţie. 

SCORPIONUL.  La mijlocul acestei săp-
tămâni se deschide o perioadă în care trebuie 
să acorzi mai multă atenție propriei persoane. 
Apar momente bune de a ieși în evidență la 
serviciu. Ţi se oferă posibilitatea să te remarci 
prin soluția pe care o oferi unei probleme la 

serviciu. Dai dovadă de șarm prin deschiderea arătată în 
raport cu cei dragi. Caută să nu te ascunzi de persoanele 
de care ai vrea să te apropii.

SĂGETĂTORUL.  La începutul acestei 
săptămâni ți se pot oferi oportunități de a te re-
marca în plan profesional. Profită de ele și arată 
ce poți. În următoarele zile, primești șansa de 
a înregistra progrese notabile cu unele proiecte 
pe care le derulezi sau în care ești implicat. În 

pragul acestui sfârșit de săptămână trebuie să-ți faci nea-
părat timp pentru cei din familie, dar şi pentru prieteni. 

CAPRICORNUL. E nevoie să dai dova-
dă de ceva mai multă stăpânire de sine. Astrele 
îţi indică planurile de viitor și proiectele de grup. 
Poți înregistra mari progrese în privinţa lor. Cu 
Soarele în casa vieții sociale este de așteptat 
ca următoarele zile să fie extrem de active pe 

acest plan. S-ar putea să legi o serie de relații foarte impor-
tante, care se vor dovedi a avea un efect puternic asupra ta.

VĂRSĂTORUL. Soarele ajunge în casa 
carierei, semn că ar trebui să atragi mai multă 
atenţie acestui domeniu de viață. Astrele ți-au 
pregătit multe ocazii de a te  apropia de şefi. 
Caută așadar să profiți de ele, astfel încât să-
ți accelerezi ascensiunea profesională. Astfel, 

ajungi foarte departe.  Se resimte influența tranzitului 
Lunii prin casa cuplului. Căutați să puneți în discuție su-
biecte pe care le-ați evitat înainte, cum ar fi banii.

PEȘTII.  Astrele îţi  deschid o perioadă 
în care ar trebui să te perfecționezi la locul 
de muncă. Acest lucru ar putea presupune 
călătorii și schimb de experiență. Oricare ar 
fi situația, cert este că te vei alege cu multe 
informații prețioase. Luna se mișcă prin case 

asociate vieții de cuplu, ceea ce înseamnă că relația cu 
partenerul va juca un rol important, cu excepția unor mici 
tensiuni pe temă financiară.

HOROSCOP
21-27.10.2019

• Teme de meditaţie pentru femei

Multaşteptatul dar divin

De fiecare dată când această 
femeie întâlnește vreo prietenă sau 
o fostă colegă de studii aduce nea-
părat vorba de greșeala la care sunt 
împinse mai multe femei atunci când 
ajung la disperare. I-a fost dat și ei 
să treacă printr-o situație asemănă-
toare. Este mândră astăzi că nu a 
cedat și că a învins încercările desti-
nului. Doinița este convinsă că dacă 
va împărtăși cu fiecare ceea prin ce 
i-a fost dat să treacă, în lumea asta 
vor fi cu mult mai puține mame, care 
recurg, poate, la cel mai mare păcat 
din viața lor.

S-a căsătorit, mai bine zis au că-
sătorit-o părinții, mult prea devreme. 
Nu avea nici 16 ani împliniți când 
cei care i-au dat viață au pus la cale 
nunta fiicei cu Toderică, un flăcău 
cam rămas de tren, vorba femeilor 
de la țară. Acesta trecuse de 30 de 
ani  și toate fetele, cărora le cerea 
mâna, inventau motive care mai de 
care mai convingătoare pentru a-i 
spune „nu”. Toderică se avea bine cu 
badea Radu, cu care lucrau împreu-
nă la brigada de tractoare din colhoz. 
Azi la un pahar, mâine la un pahar și, 
de la o vreme, Toader o îndesise cu 
vizitele pe la colegul său. Nu a pu-
tut flăcăul să n-o observe pe Doinița, 
zveltă și frumoasă de nu-ți puteai lua 
ochii de la ea. Deși fata a observat 
imediat că Toader o fură cu privirea, 
flăcăul a dezgustat-o din start. Și 
atunci când tata i-a spus într-o seară 
că ar fi bine să-l aibă alături pentru o 
viață, fiica i-a reproșat răspicat, poa-
te pentru prima dată:

– Desigur! De ce nu?! Vreai să ți-l 
iei mai aproape pentru a avea com-
panie la băut!

Tatăl nu a scos nici un cuvânt, 
deși l-au durut vorbele unicei sale 
odrasle, la care ținea ca la ochii din 
cap. A mai făcut câteva încercări, 
care, de asemenea, au fost zadarni-
ce. Și atunci a cerut ajutorul soției. 
Unde i-a fost mintea femeii atunci, 
Doinița nu poate înțelege nici până 
azi, dar din acel moment s-a pus pe 
capul fiicei că „iată, Toader este acel 
care te va face fericită și alături de 
care nu vei avea nici o grijă”. Înțele-
gea Doinița cu mintea-i de copil că 
nu este așa, dar nu a avut ce face. 
Până la urmă, insistențele părinților 
au învins și pe timpul când merele își 
înroșeau fața cei doi au jucat o nuntă 

de zile mari. Doinița i-a oferit mâna 
cu o condiție:

– Nu vreau să te văd, Toderică, 
prieten cu paharul. Nu te va duce la 
bine.

Flăcăul i-a promis că nu-l va lua 
în gură decât la vreo nuntă sau alte 
petreceri unde erau invitați tinerii. 
Dar, vorba ceea: lupul își schimbă 
părul, iar năravul ba. Și când tânăra 
soție era plecată de acasă mai dă-
dea peste cap câte un păhăruț cu ta-
ta-socru. Din cauza paharului cei doi 
se certau adeseori. Câte odată aces-
te scandaluri îl făceau pe Toader să 
doarmă pe la părinții săi ori în cabina 
tractorului, la brigadă. 

La vreo zece luni după nuntă 
Doinița a adus pe lume un băiețel de 
o rară frumusețe. Rudele spuneau 
că-i seamănă leit mamei, ceea ce-l 
întrista un pic pe proaspătul tătic. 
Mai apoi și-a zis că barza le va mai 
aduce copii, care vor semăna și cu 
el. Dar, bucuria celor doi a fost um-
brită de afirmațiile medicilor, care le 
spuneau că Marinel, feciorașul lor, 
suferă unele defecțiuni în dezvolta-
rea fizică. Toader și-a găsit imediat 
alinarea – serile se pierdea cu prie-
tenii pe la băute, venea acasă târziu 
de tot, iar a doua zi dimineață toa-
te începeau din nou. Când copilul a 
crescut un pic mai mare, oamenii în 
halate albe l-au diagnosticat cu schi-
zofrenie. Și tatăl său, ca un bărbat 
ce era, în loc să-și aline soția, care 
suferea enorm de mult, a continuat 
cu ale lui. După vreo cinci ani de căs-
nicie Doinița decide să divorțeze de 
soț, care și așa se îndepărtase de ea 
definitiv. Oricum nu l-am iubit nicio-
dată și mi-a fost impus de părinți, își 
zicea tânăra femeie. 

Nu la mult timp după pronunțarea 
divorțului, Doinița întâlni la spital (lu-
cra în calitate de asistentă medicală) 
un bărbat înalt cu care s-au împriete-
nit și au hotărât să trăiască împreună. 
Costel, așa îi spunea lumea, era din 
satul vecin. Lucra șofer de cursă lun-
gă și câștiga destul de binișor. Costel 
era cu trei ani mai tânăr decât Doini-
ța. Acest lucru nu l-a împiedicat să-i 
dăruiască toată dragostea și atenția 
pentru ca femeia să se simtă o ade-
vărată regină. Nu au mai jucat nuntă, 
ci s-au cununat doar la biserică și și-
au înregistrat căsătoria la oficiul de 
stare civilă. Costel l-a îndrăgit mult și 

pe Marinel, care semăna, după cum 
spuneam, leit cu mamă-sa. Bărbatul 
îi vedea îngrijorarea soției în legătu-
ră cu starea copilului și încerca s-o 
calmeze de fiecare dată:

– Scumpo, am vorbit cu un fost 
coleg de școală și mi-a zis că aceas-
ta poate trece cu vârsta.

Viața începu să curgă în cu to-
tul altă direcție, parcă, fiecare zi era 
pentru cei doi o sărbătoare, iar tra-
iul le părea uns cu miere. Doinița își 
dorea mult un copil comun cu Cos-
tel, care să le cimenteze și mai mult 
dragostea. Cât timp soțul era plecat 
în cursă, își petrecea timpul liber în 
rugăciuni către Domnul să-i trimită 
acea minune divină. În același timp 
plângea cu lacrimi când își închipu-
ia că și acest copil poate să sufere 
de vreo maladie ca și frățiorul lui mai 
mare. Mama o liniștea, încurajând-o 
să spere la bine și că boala lui Mari-
nel putea fi cauzată de consumarea 
excesivă a alcoolului de către Toa-
der. De aceeași părere erau și me-
dicii. Costel își dorea și el mult de 
tot o fiică. Într-o noapte, după multe 
rugăciuni cu lacrimi, Doinița avu un 
vis ciudat, în care i s-a arătat Domnul 
Iisus Hristos. I-a spus să nu plângă 
că până la sfârșitul anului în pânte-
cele ei se va înfiripa o nouă viață. Fe-
meia s-a trezit din somn copleșită de 
emoții de bucurie că Domnul i-a auzit 
rugăciunile. Costel a venit acasă pe 
la sfârșitul lui decembrie. Și să spu-
nă cineva că nu există minuni divine 
și că Domnul nu ascultă rugăciunile. 
După sărbătorile de iarnă, Doinița a 
făcut un control. Medicul ginecolog 
i-a confirmat trei săptămâni de sar-
cină. Bucuria celor doi nu avea mar-
gini. Însă, după plecarea lui Costel 
peste hotare femeia era chinuită de 
visuri de coșmar noapte de noapte. 
Un glas îi spunea mereu să nu păs-
treze sarcina că se va repeta durerea 
cauzată de starea sănătății fiului mai 
mare. Acea voce lăuntrică o urmărea 
peste tot și în timpul zilei. Chinuită și 
istovită, și-a sunat soțul întrebându-l 
ce să facă. 

– Ai înnebunit, puiule? Starea ta 
poate fi înțeleasă. Te rog să te liniș-
tești și să nu faci nici o prostie. O să 
luăm decizia împreună.

Le-a cerut și sfatul colegilor, care 
au confirmat cele spuse de Cos-
tel. Femeia a căzut din nou în ge-
nunchi, înălțând rugăciuni fierbinți 
către Sfântul. Au urmat câteva luni 
de chinuri și frământări în lacrimi. 
Era într-adevăr un dar divin pentru 
ea acest copil și nu vroia să-l piar-
dă. Conștiința era tot mai crudă și-i 
spunea contrariul. Și așa, în lacrimi 
și frământări, Doinița avu un alt vis 
cu Domnul din Ceruri, care-i spunea 
să lase copilul să trăiască.

Pe la sfârșit de august a venit pe 
lume și Mihaela. Bucuria părinților și 
a frățiorului nu avea margini. Și să 
vezi minune! Marinel nu mai are de 
atunci halucinațiile de dinainte, noap-
tea doarme mai bine, iar atacurile de 
schizofrenie sunt mult mai rare.     

Doinița le povestește la toate fe-
meile prin ce i-a fost dat să treacă. 
Când Mihaela a împlinit trei anișori, 
părinții au decis să înfieze o fetiță, 
care a fost abandonată la maternitate. 
Își trăiesc viața în cinci și se bucură zi 
de zi de adevărata fericire pe acest 
pământ. Doinița nu încetează să-i 
mulțumească Bunului Tată Ceresc 
pentru darul divin oferit și pentru că a 
ajutat-o să treacă peste acea situație 
când a putut să ucidă un suflet nevi-
novat. Saltă în sus de bucurie când 
copilașii îi apar în față în fiecare zi ca 
un răsărit de soare cu un zâmbet de 
nedescris și cu cuvintele: „Bună dimi-
neața, mămico! Te iubim mult de tot, 
scumpa noastră mămică!”.    

Dumitru VERBIŢCHI

Doinița nu încetează să-i mulțumească 
Bunului Tată Ceresc pentru darul di-

vin oferit și pentru că a ajutat-o să treacă 
peste acea situație când a putut să ucidă 
un suflet nevinovat. Saltă în sus de bucu-
rie când copilașii îi apar în față în fiecare 
zi ca un răsărit de soare cu un zâmbet de 
nedescris și cu cuvintele: „Bună dimineața, 
mămico!”…    
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Factori posibili ce duc la apariția cancerului 

Stresul.  Dacă ești stresat, sau te-
ai stresat inutil, stresul îți poate afecta 
glandele suprarenale care stau deasu-
pra rinichilor. Acest lucru poate afecta 
echilibrul de sare-apă în organism și 
tensiunea arterială. Drenarea glandelor 
suprarenale poate, de asemenea, să 
crească nivelul de glucoză din sânge și 

să provoace reacții inflamatorii. În acest 
caz poate apărea sindromul Cushing? 
Este o tulburare în care glandele supra-
renale produc cortizol, ducând la apariția 
unui tip de cancer agresiv, care duce la 
o producție excesivă de hormoni. Aceas-
tă problemă poate fi cauzată adesea de 
numărul insuficient de ore de somn, toxi-
citatea metalelor grele, infecțiile respira-
torii cronice și stresul.

Nitrații.  Cărnurile procesate au o 
viață mai lungă pentru că au nitrați. Aceștia 

sunt în esență săruri puternic concentrate, 
care provoacă apariția cancerului. Nitrații 
au fost clasificați drept cancerigeni din cla-
sa 1-A, împreună cu țigările. Încercaţi să 
excludeţi din dieta proprie baconul, meze-
lurile, cârnații și celelalte cărnuri procesate.

Aspartamul. Acest îndulcitor artifi-
cial este produs din excremente de E-coli 
și cauzează creșterea în greutate, cancerul 

și simptome care induc în eroare medicii că 
ar fi vorba despre scleroza multiplă. Aceas-

tă substanță este incredibil de periculoasă 
pentru organism, fiind aleasă în neștiință de 
cauză de către oamenii care vor să trăiască 
fără zahăr.

Uleiurile procesate. Există multe 
tipuri de uleiuri care sunt procesate cu  sub-
stanțe chimice industriale, pentru a scăpa 
de mirosul lor neplăcut și pentru a le pre-
lungi viața pe rafturile supermarketurilor. 
Dacă un aliment nu se strică, nu-l consu-
maţi. De la uleiul de soia la cel de porumb, 
multe uleiuri disponibile în comerț conțin 
hexan, un component al vaporilor de ben-
zină.

Alimentele albe. Aproape toate 
alimentele care sunt albe au fost, de fapt, 
albite prin procese chimice, care provoacă 
cancer pancreatic și cancerul vezicii urina-

re. Gândiţi-vă la pâinea albă, orezul alb, 
pastele albe, făina albă și chiar și la filtrele 
de cafea.

Pesticidele. Organismele modifica-
te genetic presupun faptul că acele culturi 
sunt proiectate genetic pentru a conține 

pesticide, fiind pulverizate cantități nelimita-
te din aceleași substanțe chimice pentru a 
ucide buruienile și dăunătorii.

Glutamatul monosodic.  Aceas-
tă sare concentrată este modificată genetic 
și se găsește adesea în alimentele chine-
zești, supele conservate, chipsurile picante, 
carnea procesată și puiul de la fast-food. Pot 

apărea dureri de cap severe și o deshidrata-
re cronică a organismului. Feriţi-vă  de glu-
tamatul monosodic, pentru că poate cauza 
și pierdere în greutate, poate afecta creierul, 
duce la apariția inflamației și cancerului la 
ficat.

Diabetul. Studiile arată că diabe-
tul zaharat prezintă un risc crescut pentru 
multe forme de cancer. Nivelul ridicat de 
insulină circulantă promovează creșterea 
tumorală. În următoarele tipuri de cancer 
este dublat riscul din cauza diabetului de 
tip 2: pancreatic, de ficat, de vezică urinară, 
colorectal, de uter.

În viața de zi cu zi a multor persoane sunt pre-
zente cauze ce duc la apariția cancerului la 

care omul nu s-a gândit niciodată. Soluția? Cu 
toate că nu se știe exact care sunt cauzele care 
duc la apariția cancerului, putem evita o serie de 
factori posibili. Trebuie să fii atent la ceea ce îți 
afectează celulele și organele, ducând la mutații 
celulare în care propriile celule îți atacă organis-
mul. Iată câteva cauze ale cancerului la care nu 
te-ai gândit niciodată!

• E bine de ştiut!

Sâmburele de avocado face minuni pentru sănătate. 
Ce boli pot fi evitate, dacă îl consumăm?

Fructul de avocado este recomandat de 
nutriționiști pentru proprietățile sale, având 

un efect puternic în combaterea coleste-
rolului. Cu toate că este introdus în foarte 

multe diete și regimuri care promovează un 
stil de viață sănătos, foarte puține persoane 
știu că nu doar miezul acestuia poate fi con-
sumat, ci și sâmburele.

Probabil că de fiecare dată când  cu-
rățim un fruct de avocado, primul lucru pe 
care îl facem este să aruncăm sâmburele. 
Chiar dacă în mod normal acesta nu se 
consumă, el este foarte bogat în nutrienți și 
substanțe care ajută la prevenirea mai mul-
tor boli grave.

Oamenii de știință au analizat sâm-
burele de avocado și au descoperit că 
acesta poate face minuni pentru sănă-
tate. Mai exact, substanțele care intră în 
compoziția lui au capacitatea de a pre-
veni dezvoltarea tumorilor maligne și de 
a împiedica depunerea grăsimii la nivelul 
arterelor.

Sâmburele de avocado conține o can-
titate mare de acid dodecanoic, compus 
care împiedică apariția bolilor sistemului cir-
culator, printre care infarctul miocardic sau 
accidentul vascular. Mai mult, sâmburele 
de avocado împiedică și dezvoltarea can-
cerului de diferite tipuri, boală care omoară 
anual un număr tot mai mare de persoane.

Cum poate fi introdus sâmburele 
de avocado în meniu?

Pentru a introduce sâmburele de avoca-
do în meniu este nevoie ca mai  întâi de toa-
te să-l spargem, la fel cum se face în cazul 
nucilor. Sâmburele curăţat se mărunţeşte în 
blender până se obţine o pudră,  Se presă-
ră această pudră peste salate sau în dife-
rite preparate. Chiar dacă gustul este ușor 
amărui, proprietățile lui ne ajută să avem o 
sănătate de fier.

Tratament cu bicarbonat de sodiu şi sare 
pentru ciuperca unghiei

Onicomicozele cel mai des sunt în-
tâlnite la adulți, mai exact la 48% din 
populația cu vârsta de peste 70 de ani. 
Căldura și umezeala sunt factorii prin-
cipali care favorizează apariția acestei 
ciuperci. De obicei, unghiile devin gal-
bene, sfărâmicioase și se îngroașă ex-
cesiv.

Tratamentul cu bicarbonat de sodiu și 
sare pentru ciuperca unghiei poate fi efec-
tuat şi în condiţii casnice. 

E nevoie de sare, bicarbonat de sodiu și 
apă călduță.

Într-un lighean se toarnă 2 litri de apă 
călduță, o lingură de bicarbonat de sodiu și 
o lingură de sare. Se diluează sarea și bi-

carbonatul în apă și se țin picioarele timp de 
cel puțin 20 de minute. Apoi, picioarele se 
spală cu săpun și se şterg foarte bine cu un 
prosop. Acest tratament este recomandat 
timp de două săptămâni.

(Leacuri și terapii)

Statisticile arată că aproximativ 30% din populația globului s-a confruntat 
cel puțin o dată în viață cu onicomicoza. Ciuperca unghiei sau onicomico-

za este o infecție cauzată de un grup de fungi numiți dermatofiți.

Rubrică susţinută de Valeria ŞTEFUREAC
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• Stil de viață

Reguli generale pentru o locuință mai ordonată

Primul lucru pe care trebuie să-l faci 
este să-ţi evaluezi corect situaţia. Să ştii 
ce obiecte deţii, căci e mult mai uşor să te 
organizezi când ai un control. Gândeşte-te 
ce-ţi doreşti, ce planuri ai şi să rezişti tenta-
ţiilor de moment de a-ţi cumpăra lucruri in-
utile, care suprapopulează spaţiul. Lucrurile 
cumpărate şi nefolosite ar trebui să ne dea 
o lecţie despre stilul nostru de viaţă, des-
pre greşelile pe care le facem. Iată câteva 
recomandări referitor la menţinerea ordinii 
în locuinţă.  

* Alocă spaţii specifice tuturor lucrurilor 
din casă. Dacă ştii că anumite obiecte de 
igienă le foloseşti, spre exemplu, în baie, 
le vei ţine în baie, nu împrăştiate prin toată 
casa, în locuri cu care nu au legătură. 

* Când vrei să-ţi organizezi o încăpere, 
intră acolo cu un coş în care să pui toate 
obiectele care nu au ce căuta acolo. Mulţi 
cred că nu au o casă ordonată pentru că 
le lipsesc sistemele ingenioase de stocare, 
coşuri, cutii. Dar nu e nevoie să cumperi 
nimic în plus. Metoda japoneză „Kon-Mari” 
merge pe simplitate. Trebuie pur şi simplu 
să scapi de lucrurile inutile. Există o regulă 
a celor 90 de zile care spune că, dacă nu 
ai folosit un obiect timp de 3 luni, ar fi mo-
mentul să iei o decizie cu privire la el. Nu 
trebuie să-l arunci la gunoi, soluţia fiind fie 
să-l dăruieşti prietenilor, fie să-l donezi per-
soanelor nevoiaşe, fie să-l reciclezi.

* O altă regulă spune că atunci când 
cumperi un lucru nou trebuie să scapi de al-

tul vechi. Nu poţi cumpăra şi aduna înconti-
nuu fără să eliberezi spaţiul. Aceeaşi meto-
dă „Kon-Mari” spune că trebuie să păstrăm 
doar lucrurile care ne aduc bucurie, de care 
avem nevoie. Restul lucrurilor trebuie să le 
donăm.

* Cutiile de depozitare sunt un mi-
racol şi în toate casele curate şi ordona-
te veţi găsi astfel de „accesorii”. În plus 

sunt decorative şi pot să înveselească un 
spaţiu, sunt practice, sunt uşor de reali-
zat şi ieftine în cazul în care alegi să le 
cumperi. 

De asemenea, nu trebuie să duci ordi-
nea într-o extremă strictă, să ai „casa far-
macie”. Trebuie să te simţi bine în mediul 
tău, să se vadă că acea casă e „vie”, e lo-
cuită.

Adunăm lucruri care ni se par importante, ne 
obișnuim cu ele și nu ne dăm seama când se 

strâng prea multe. Casa ajunge să pară aglome-
rată, dezordonată, obositoare. Iar cel mai mare 
inconvenient al dezordinii este că ne face să pier-
dem timp prețios căutând lucrurile de care avem 
nevoie. De aceea trebuie folosite  câteva soluții 
simple, dar care ajută să fie menținută ordinea în 
casă.

Varza – secretul tinereții veşnice

Cercetările efectuate în ultimii 20 de ani 
au confirmat faptul că un consum regulat 
de varză are efect benefic asupra organis-
mului, luptând împotriva diferitelor tipuri de 
cancer (de colon, stomac, plămâni, esofag). 
Calităţile sale sunt de necontestat, astfel că 
varza poate fi folosită cu succes în preveni-
rea şi tratarea unui număr extrem de mare 
de boli, ea fiind o adevărată farmacie na-
turală.

Iată ce trebuie să ştim despre varză:
* Varza proaspătă este o excelentă sur-

să de antioxidanţi naturali, vitamina C. Con-
sumul regulat de alimente bogate în vitamina 
C ajută organismul să lupte împotriva agenţi-
lor infecţioşi şi a radicalilor liberi.

* Este de asemenea bogată în multe vi-
tamine esenţiale precum acidul panthotenic 
(vitamina B5), pyridoxina (vitamina B-6) şi 

thiamina (vitamina B-1), de care organismul 
are nevoie pentru o bună funcţionare şi pe 
care trebuie să le ia din surse externe.

* Conţine o cantitate mare de minerale 
precum manganul, fierul şi magneziul. Pota-
siul este o componentă importantă a celulei 
şi a fluidelor corpului care ajută la controlul 
pulsului şi a presiunii sângelui. Manganul re-
vitalizează celulele şi reduce rata distrugerii 
lor de către radicalii liberi. Fierul este nece-
sar pentru formarea globulelor roşii.

* Consumul de suc de varza este cu-
noscut pentru a ajuta la vindecarea ulcerelor 
gastrice şi intestinale.

* Varza conţine cantităţi de fibre şi fier, 
care ajută la menţinerea sănătoasă a tractu-
lui digestiv şi a colonului.

* Este săracă în calorii. O cană de varză 
are doar aproximativ 15 calorii.

* Varza este o sursa excelenta de vita-
mina K.

Varza albă este un aliment alcalinizant 
nutritiv, energetic, remineralizant şi tonifiant 
şi este preferabil să se consume în stare cru-
dă, pentru a i se păstra intacte proprietăţile.

Varza este una dintre cele mai vechi legume consumate de către om, da-
tând din anii 1600.  Varza are o proprietate deosebită în eliminarea produ-

selor toxice, asigurând în același timp cicatrizări de bună calitate. 

Salată de varză 
roșie cu ghimbir
Ingrediente: 500 g varză roșie, 25 

ml oțet de vin, 25 ml apă, rădăcină de ghim-
bir (1-2 cm), 1/2 lingură de sare, 1/2 lingură 
de zahăr, 1 lingură ulei de măsline.

Preparare. Varza se curăță de 
primele frunze și se toacă foarte fin. Se 
amestecă varza cu sarea, zahărul și ghim-
birul curățat de coajă și dat pe răzătoarea 
cu găuri mici. Se lasă pentru minimum o 
oră. Oțetul de vin îndoit cu apă se dă în 
clocot, apoi se toarnă peste varză și se 
amestecă bine cu o lingură de lemn. Înain-
te de a servi se adaugă și uleiul.

Varză la grătar 
cu piept de pui

Ingrediente: 2 bucăţi  piept de pui, 
1 varză mică, sare, piper, ulei de măsline. 

Preparare. Încingem gră-
tarul, plita sau grilul. Condimentăm piep-
tul de pui cu sare și piper. Se pune pe 
grătarul încins câte 3 minute pe fiecare 
parte. Se scoate și se păstrează la cald.  
Cât timp pieptul de pui este pe grătar, ne 
ocupăm de varză. Varza se taie în felii 
groase de 2 cm, ținând cont să avem co-
tor pe toate feliile. E greu, dar realizabil, 
pentru că altfel se va destrăma varza pe 
grătar. Se presară sare pe toate părțile și 
se stropește cu ulei de măsline. Se pune 

pe grătarul încins și se ține câte 3 minute 
pe fiecare parte.  Se scoate varza pe un 
platou și se condimentează cu piper.  Se 
serveşte imediat!

Plăcintă cu varză
Ingrediente: 1 varză nu prea mare 

(1 kg),  2 cepe, 2 linguri de pastă de roşii, 
150 ml ulei,  1 pachet foi de plăcintă, mărar, 
cimbru, 1 linguriţă piper boabe, 1 pahar de  
smântână, 2 ouă, sare. 

Preparare. Se toacă varza fidelu-
ţă, ceapa se curăţă şi se toacă şi ea  mă-
runt, după care o punem la călit în puţin 
ulei. După 3-4 minute se adaugă varza 
şi le călim împreună, la foc mic, ameste-
când din când în când - timp de un sfert 
de oră. Se adaugă apoi şi mărarul tocat 
mărunt, foile de dafin, piperul boabe şi 
pasta de tomate, diluată cu puţină apă.  
Se potriveşte de sare şi se acoperă apoi 
varza cu un capac, lăsând-o să se înă-
buşească până când se va evapora su-
cul. Foile dintr-un pachet se împart în trei 
(sunt 15 foi). Într-o tavă adâncă (tapetată 
cu hârtie de copt) punem primele 5 foi,  
unse intre ele cu ulei, apoi peste ele pu-
nem jumătate din varza călită, o întindem 
uniform, punem a doua grupare de foi - 
la fel unse între ele, urmată de cea de-a 

doua jumătate de varză călită. La final se 
acoperă cu ultima grupare de foi unse în-
tre ele cu ulei, iar deasupra se unge plă-

cinta cu un amestec de smântână, ouă şi 
sare (bătute). Înainte de a da  plăcinta la 
cuptor o înţepăm  din loc în loc cu furculi-
ţa. Se coace plăcinta la foc potrivit, până 
când capătă o culoare rumenie.

Poftă bună!

Rubrică susținută 
de Tatiana CARLAȘCIUC

• Gătiți gustos împreună cu noi!
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În  aceste zile miraculoase de Brumărel,  
la  19  octombrie,  domnul 

Andrei
CRĂCIUN

al lui Dragoș din orăşelul Hliboca îşi va 
aduna la buchetul tinereţii încă o frumoasă 
floare. 

Cu  această  deosebită ocazie, cu mare 
dragoste  pentru cel mai scump soţ, fiu și  
ginere, la masa de sărbătoare se adună, 
felicitându-l din tot sufletul, cele mai apropi-
ate persoane – soţia  Bogdana, fiul Maxim,  
părinţii  Dragoş  şi  Maria,  socrii  Alexandru  

şi  Dorina, rudele, cumătrii și prietenii, dorindu-i  multă sănătate, 
dragoste şi bunăstare, succese remarcabile şi tot binele de pe pă-
mânt.  

Scumpul nostru! Îţi aducem în dar cele mai frumoase feli-
citări, însoţite de sentimente curate şi-ţi dorim să păşeşti cu multă 
demnitate pe drumul vieţii împreună cu cei dragi şi apropiaţi din 
familie și să simți din plin mi-
racolul tinereții. 

Azi, în prag 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 mulți ani frumoși în față!

Cea mai mediatizată din România, care a apărut la toate 
posturile TV, Kanal D, emisiunea Wow biz, Antena 1, Show 
păcătos etc.

Sunt multe vrăjitoare care profită de numele meu, folo-
sindu-mi numele.

Telefoanele afişate în anunţ sunt numai ale mele şi nu se 
vor schimba niciodată!

Doamna Melissa vă ajută să aveţi spor în afaceri, câşti-
guri în bani, realizări în toate domeniile care vă interesează, 
dragoste şi noroc.

Dacă aveţi probleme în dragoste, afaceri, sunteţi ne-
mulţumită lângă persoana iubită, dacă nu vă merge bine în 
ceea ce faceţi, atunci apelaţi la mine şi vă voi rezolva orice 
problemă.

Vrăjitoarea Melissa vine acum în ajutorul tuturor celor 
care au nevoie. Contactaţi-mă!

Fiecare om din orice colţ al lumii doreşte să aibă noroc în 
dragoste, în afaceri, în familie sau în spor şi câştig – eu vă pot re-
zolva aceste probleme numai în 24 de ore cu rezultate garantate.

Lăsaţi-mi zodia şi data naşterii pentru a vă face o primă ve-
rificare.

Vrăjitoarea Melissa din România vă rezolvă orice doriți!
Doamna Melissa deţine cartea magică veche de peste 100 

de ani cu care face cele mai puternice desfaceri de vrăji.
Sunt vrăjitoarea Melissa, singura din România care lucrează cu 

magie veche şi pot rezolva orice fel de problemă şi orice dorinţă aveţi.
Dacă aţi umblat pe la vrăjitoare de magie albă şi preoţi şi nu aţi 

fost mulţumiţi, acum aveţi în sfârşit şansa de a obţine ceea ce doriţi.
Sunt o femeie cu puteri foarte mari care pot să aduc un băr-

bat sau o femeie în numai trei ore la persoana care doreşte.
Prin plante și leacuri pot vindeca boli de pie-

le, scot argintul viu, lecuiesc beția, impotența, 
pot salva tinerii de vicii nedorite, aduc persoane 
plecate de acasă, împreunez familii dezbinate, 
ajut în spor și afaceri etc.

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

aflați în suferință

Relații la tel. +38(068)2867379; +38(099)2294132;
+(40)747500601, sau pe Viber

Redacția ziarului nu poartă răspundere  pentru conținutul anunțurilor publicitare

Atenție! Fermecătoarea Melissa-Lucreția 
vă anunță că poate face cele mai 

puternice farmece pentru a-i face pe oameni 
fericiți, de legare a persoanei iubite sau de dezlegare, 
poate îndeplini orice dorință pe care o aveți și oferă 

talismane de dragoste și împreunare. 
Vrăjitoarea Melissa,

singura din România care vine în ajutorul
dumneavoastră cu dezlegări de farmece, bles-

teme, necazuri în familie şi despărţiri.

In memoriam 
Recent s-au împlinit 40 de zile de la trecerea în nemurire a 

celei care a fost  fiică, soţie, mamă, bunică, soră şi cumnată – 
Silvia COJOCAR-VASILAȘ

din Tereblecea, raionul Hliboca. Aripa neagră a morții i-a trecut 
drumul vieții, luând-o pentru vecie din sânul familiei dragi. Aceas-
tă pierdere grea i-a îmbrăcat în haina doliului și durerii pe toți cei 
apropiați. Au rămas lacrimi, durere, dar și calde amintiri. Nu te 
vom uita niciodată și mereu vei fi în inimile noastre.

Scumpa noastră, fie-ți somnul pașnic, liniștit,
Te plâng cu dor toți cei ce te-au iubit,
Tu vei fi mereu cu noi/ Pe acest pământ
Și tot dorul nostru/ Vom plânge la al tău mormânt.
Nu se vor da uitării/ Amintirile din gând
Căci pentru noi ai fost/ Unica pe-acest pământ.
Aprind candela memoriei, cu multă durere în su-

flet, mama Elena de 96 de ani împreună cu soțul 
Dumitru, fiul Leon, fiul Gheorghe împreună cu soția 
Violeta și copiii Ion și Dumitru, fiica Elena cu soțul 
Gheorghe împreună cu copiii, surorile Maria și Dom-
nica împreună cu familiile lor, frații Dumitru și Gheor-
ghe împreună cu familiile lor, cumnații 
și cumnatele, toți cei care au cunos-
cut-o și au stimat-o.

Fie-i ţărâna uşoară şi amintirea veşnică! 
Dumnezeu s-o odihnească în pace!

ÎN ATENŢIA 
CITITORILOR!

Dacă doriţi ca felicitările şi publicitatea Dumneavoastră să apară la timp, 
Vă rugăm să le expediaţi pe adresa redacţiei până în ziua de marţi a săp-
tămânii 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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Interpretul Grigore Gherman, 
originar din satul Pasat, regiunea 
Cernăuți, a câștigat cea de-a 6-ea 
Gală a show-ului românesc  „Te 
cunosc de undeva”  la Antena 1 și 
a donat 1.000 de euro lui Mihăiță 
Florea din Ploiești, un tânăr de 16 
ani, singur la părinți, care suferă 
de o maladie ale cărei crize sunt 
rezistente la tratament și care le 
face viața acestor oameni un ade-
vărat calvar. Mihăiță are nevoie 
de un implant care i-ar ușura sufe-
rința, însă părinții lui nu-și permit 
această intervenție. 

„Te cunosc de undeva” este o emisiune 
cu o audiență maximă la sate și orașe în 
România, fiind premiată de 8 ori ca fiind cel 
mai puternic  show televizat din România.

Grigore Gherman a câștigat ediția ju-
cându-l pe Tarkan, celebru artist turc. A 
cântat pe parcursul ediției în limba turcă, 
a dansat, a avut și „un harem” de fete în 
jurul lui. Grigore Gherman, care este inter-
pret de muzică populară, în cadrul acestui 
show, a cântat în ebraică, într-o limbă afri-
cană și în limba rusă.

Plasând această informație în șpal-
turile ziarului „Libertatea Cuvântului” și 
felicitându-l pe slăvitul nostru interpret, 
Grigore Gherman, cu o astfel de perfor-
manță, l-am rugat să ne răspundă dacă el 
consideră că arta muzicală și binefacerea 
sunt înrudite, or, un adevărat artist trebu-
ie să aibă și un suflet evlavios. Interpretul 
Grigore Gherman ne-a răspuns imediat: 

– Arta muzicală este înrudită cu orice lu-
cru frumos, de fapt, este o reflecție a frumo-
sului. Și aceste două sunt legate cu un fir 
care se numește suflet. În acest fel facem 
lumea mai frumoasă, mai bună, oferind din 
ceea ce obținem noi. Și apoi un artist, in-
diferent în care domeniu activează, trebu-
ie să aibă un suflet curat, blând. Și artiștii, 
de obicei, sunt sensibili, sunt ființe blajine, 
deși mulți ascund acest lucru. Eu mă bucur 
că am donat acești 1.000 de euro unui tâ-
năr care avea nevoie de o mână de ajutor 
și vreau să le mulțumesc frumos celor de 
la Asociația „Mereu aproape” pentru sprijin. 
Mai sunt vreo 8 ediții la care voi participa și 
sper din toată inima să câștig măcar încă o 
gală și să pot ajuta din nou, să pot oferi din 
nou un zâmbet.

Grigore Gherman este câştigătorul celei 
de-a şasea ediții din acest sezon a  
show-ului „Te cunosc  
de undeva!”


