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Cu drag  
de baştină…
Petru STRELCIUC
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Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN 

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

Continuă abonarea pentru a doua 
jumătate a anului 2019

Buletinul
meteo

Cine este Serhii Osaciuk, noul 
guvernator al regiunii Cernăuți

Marți, în timpul unei ședințe în deplasa-
re în orașul Mariupol, Cabinetul de Miniștri 
al Ucrainei a aprobat desemnarea lui Serhii 
Osaciuk în funcția de șef al Administrației 
Regionale de Stat Cernăuți. El va fi numit în 
această funcție după ce dispoziția respec-
tivă va fi semnată de către președintele 
Volodymyr Zelenskyi. De menționat că la 
solicitarea jurnaliștilor, Serhii Osaciuk a re-
fuzat să comenteze desemnarea lui în func-
ția de guvernator al regiunii Cernăuți. Serhii 
Osaciuk poate deveni primul guvernator al 
regiunii, născut în orașul Cernăuți. Toți cei 
10 șefi  anteriori ai Administrației Regionale 
de Stat din Cernăuți s-au născut fie în sate 
bucovinene, fie provin din alte regiuni. În 
special, Myhailo Romaniv este originar din 

regiunea Ivano-Frankivsk, Volodymyr Kuliș 
– Sumy, Myhailo Papiev – Zaporijjie. Restul 
guvernatorilor au văzut lumina zilei în satele 
din regiunea Cernăuți.

Serhii Osaciuk este doctor în științe is-
torice, traducător și personalitate publică. 
S-a născut pe 7 iunie 1972. În 1994 a ab-
solvit Facultatea de Istorie a Universității 
de Stat din Cernăuți. La alegerile locale 
din 2010 a candidat pentru un mandat de 
deputat în Consiliul Orășenesc Cernăuți 
din partea „Partidului Unității din Ucraina”, 
condus de Evghen Marciuk. De aseme-
nea, el este fondatorul Centrului Literar 
„Paul Celan” din Cernăuți și președinte al 
organizației publice Centrul Media Buco-
vina „Belle Vue”. În anul 2014 a fost numit 

consul onorific al Republicii Austriece la 
Cernăuți. O perioadă a fost  consilier al 
primarului în domeniul culturii și relații-
lor internaționale. Anterior a reprezentat 
Fondul „Firtash Foundation”, condus de 
oligarhul Dmytro Firtaș, care finanța ac-
țiunile dedicate sărbătorilor de iarnă în 
Piața Integrității din Cernăuți, inclusiv a 
Festivalului obiceiurilor de iarnă  „Malan-
ka-Fest”. A lucrat ca cercetător la Centrul 
de Studii Bucovinene  de pe lângă Uni-
versitatea Națională din Cernăuți. Este 
autor și editor al mai multor monografii 
despre istoria germanilor din Bucovina, 
relații interetnice, documente diplomati-
ce, eseuri științifice despre istoria orașu-
lui Cernăuți.

Ion Muntean, vizat 
de o anchetă penală

Președintele Consiliului Regional 
Cernăuți, Ion Muntean, este anchetat 
pentru că ar fi luat mită în valoare de 
180.000 $. 

Biroul Național Anticorupție din Ucraina 
(BNAU) a deschis un dosar împotriva pre-
ședintelui Consiliului Regional  Cernăuți, Ion 
Muntean, sub suspiciunea că a primit mită 
în valoare de 180.000 de dolari SUA, potrivit  
documentelor instanței. În timpul anchetei de 
pre-proces s-a constatat că Muntean ar fi cerut 
un beneficiu necuvenit de 200.000 $ de la un 
locuitor al orașului Cernăuți pentru închirierea 
pe o perioadă de 49 de ani a întregului Com-
plex de proprietăți al Sanatoriului balneologic 
de la Brusnyțea. Totodată se menționează că 
în perioada  23 iulie – 15 octombrie 2019 pre-
ședintele legislativului bucovinean ar fi primit o 
mită de  180.000 $.

Anterior se anunța că la 16 octombrie 
procurorii BNAU au efectuat perchiziții la 

sediul Consiliului Regional din Cernăuți. 
Reamintim că în anul 2015 Ion Muntean 
a fost ales în fruntea Consiliului Regional 
Cernăuţi. În același timp, Muntean este de 

mai mulți ani liderul local al partidului „Bat-
kivșcyna” (Patria), condus de Iulia Tymo-
șenko.

Reamintim că  pe  12 octombrie, Consi-
liul Regional Cernăuți a adoptat decizia cu 
privire la dreptul de închiriere a Complexu-
lui de proprietăți al Întreprinderii Municipale 
Regionale Cernăuți „Sanatoriul balneolo-
gic „Brusnyțea” de către întreprinderea pri-
vată „Complexul de agrement Brusnyțea”. 
Conform datelor din Registrul persoanelor 
fizice și juridice, „Complexul de agrement 
Brusnyțea” SRL  este înregistrat la Cernă-
uți. Șeful firmei este Vasyl  Ostaficiuk, iar  
printre proprietarii finali ai întreprinderii se 
numără  firma „Kozațkyi hutir” ce aparține  
cunoscutului  om de afaceri Iuri Kușnir.

Epidemia de difterie 
poate lovi regiunea 

Cernăuți
Potrivit Ministerului Sănătății, în 2019 

în Ucraina au fost înregistrate 20 de cazuri 
de difterie. Cel mai mare focar al acestei 
boli periculoase a fost înregistrat în regiu-
nea Transcarpatia. În total, cinci cazuri, în 
timp ce alte zece persoane  sunt purtătoare 
ale bacilului difteric. De asemenea, câte un 
singur caz a fost diagnosticat în regiunile 
Hmelnițki și Ternopil. Autoritățile anunță că  
Ucraina are suficiente doze de vaccin an-
tidifteric. Potrivit ministrului Sănătății, Zori-
ana Skalețka, în prezent doar 60% dintre 

bebelușii ucraineni sunt vaccinați împotriva 
difteriei, iar adulții - doar 50%. „Vaccinuri 
sunt. Întrebați medicul de familie, pediatrul 
sau terapeutul”, a declarat Zoriana Skaleț-

ka. Reamintim că în perioada 1992-1997 
în regiunea Cernăuți au fost înregistrate 92 
de cazuri de difterie, iar 12 persoane au 
decedat din cauza acestei boli. În 2001-
2002 au mai fost înregistrate câteva cazuri 
separate. 

Difteria reprezintă о boală acută in-
fecţioasă și contagioasă caracteristică 
doar omului. Această boală infecțioasă 
este produsă de către bacilii difterici toxi-
geni. Toxina produsă de microb poate să 
afecteze inima, rinichii şi sistemul nervos, 

provocând complicaţii serioase. Difteria se 
caracterizează printr-o evoluție deosebit 
de severă, potențial letală. Calea de trans-
mitere este cea aeriană. 
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Ungaria s-a opus unei declarații comune 
a membrilor NATO privind Ucraina

Ungaria s-a opus adoptării unei 
declaraţii comune a ambasadorilor 
statelor-membre ale NATO cu privi-
re la Ucraina, întrucât documentul 
nu obliga această ţară să reintrodu-
că drepturile de care fusese privată 
minoritatea maghiară, a anunţat re-
cent  ministrul de Externe ungar Peter 
Szijjarto, în cadrul Forumului Eurasia 
de la Budapesta. Szijjarto a spus că 
ţara sa nu este pregătită să sacrifice 
interesele unui număr de 150.000 de 
etnici maghiari din vestul Ucrainei de 
dragul unor considerente geopolitice. 
Budapesta a prezentat mai multe pro-
puneri de amendamente la declaraţia 
potrivit căreia Ucraina trebuie să-şi 
respecte obligaţiile faţă de minorităţi 
în conformitate cu dreptul internaţio-
nal, iar câteva propuneri s-au bazat 
pe principiile Consiliului Europei şi ale 
ONU. „Întrucât aceste propuneri au 
fost respinse, noi nu am avut altă vari-
antă decât aceea de a vota contra de-

claraţiei'”, a precizat şeful diplomaţiei 
ungare. Privarea de drepturi a unei 
minorităţi ce aparţine unuia dintre sta-
tele-membre ale NATO ar fi meritat cel 
puţin să fie menţionată într-un aseme-
nea document, a subliniat Peter Szij-
jarto, care a adăugat că declaraţia 
trebuie să includă o clauză privind re-
stabilirea drepturilor respective.

Relaţiile dintre Budapesta şi Kiev 
s-au tensionat mai ales în ultimii doi 
ani, după ce Rada Supremă a Ucrai-
nei  a adoptat o nouă lege a învăţă-
mântului. Votată la începutul lunii 
septembrie 2017, noua lege a intro-
dus sistemul de 12 clase în Ucraina 
şi extinderea utilizării limbii ucrainene 
în sfera educaţiei. Conform actului 
normativ, studiul în învăţământul se-
cundar şi superior în Ucraina se face 
exclusiv în limba de stat (ucraineană), 
iar educaţia în limbile minorităţilor 
este disponibilă doar în grădiniţe şi 
şcoli primare.

Ucraina, pregătită pentru iarnă

Ucraina a acumulat  suficient gaz în 
instalațiile de depozitare subterane pen-
tru a trece cu bine în sezonul de încălzire 
2019-2020. Acest lucru a fost declarat 
de Premierul Oleksii Gonciaruk în ca-

drul unui briefing. „În depozitele noas-
tre  subterane există suficient gaz. A fost 
acumulat  un volum-record pentru ultimii 
ani, peste 21 miliarde de metri cubi. În  
total, avem 11 depozite de gaze naturale. 

Naftogaz și Ukrtransgaz au simulat toate 
situațiile critice posibile, de la vreme rea 
la oprirea tranzitului. În casele ucraine-
nilor va fi căldură. Toate structurile sunt 
absolut pregătite", a anunțat Premierul.

Discuțiile trilaterale UE-Rusia-Ucrai-
na, care au avut loc la începutul săp-
tămânii, privind tranzitul de gaze către 
Europa începând de la 1 ianuarie 2020, 
s-au încheiat dezamăgitor, potrivit de-
clarațiilor vicepreședintelui Comisiei 
Europene, Maroš Šefčovič, responsabil 
pentru portofoliul Uniunii Energetice, se 
arată într-un comunicat.  ,,Din păcate, 
sunt dezamăgit de rezultatul de astăzi. 
Și spun asta foarte deschis”, a declarat 
Šefčovič.  ,,Am pregătit discuțiile trilate-
rale de astăzi într-un mod care ar fi tre-
buit să ne permită – dacă ar exista o vo-
ință politică din toate părțile – să vedem 
un progres… Am făcut apel la toți cei din 
jurul mesei să fie cât mai constructivi”, 
a punctat acesta. Potrivit sursei citate, 
obiectivul reuniunii a fost atingerea unei 
înțelegeri comune a principiilor-cheie cu 
privire la tranzitul viitor al gazelor ruse 
prin Ucraina. Comisia Europeană doreș-
te să asigure un tranzit neîntrerupt de 
gaze din Rusia prin Ucraina și mai de-
parte către UE în condițiile în care con-
tractul curent de tranzit între Naftogaz și 

Gazprom este valabil până la sfârșitul 
lunii decembrie 2019. În 2018, 40% din 
gazul furnizat de Rusia către UE a fost 
livrat în cadrul acestui contract.

În joc sunt cele aproximativ 3 miliar-
de de dolari din taxele anuale pe care 
Ucraina le primește de la Rusia pentru 
transmiterea gazului către țările UE. Cu 
toate acestea, a spus vicepreședintele 
Comisiei Europene, ,,parametrii noului 
contract au fost acceptabili pentru parte-
nerii noștri ucraineni care erau gata să 
se angajeze pe baza propunerii noas-
tre”, însă, ,,din păcate, delegația rusă nu 
a fost pregătită să facă același lucru în 
acest moment – și subliniez în acest mo-
ment”, a explicat înaltul oficial european. 
Kievul a intrat în negocierile trilaterale de 
la Bruxelles în sprijinul propunerii UE de 
a primi fluxuri de cel puțin 60 miliarde de 
metri cubi (bcm) pe an, sau aproximativ 
75% din ceea ce a tranzitat Rusia prin 
Ucraina în 2018. Noul contract, care ar 
trebui să intre în vigoare de la 1 ianua-
rie 2020, ar cuprinde prevederi legate de 
stabilirea tarifelor urmând o metodologie 
nouă, în conformitate cu practicile UE, 
însă Rusia nu este încă convinsă privind 
alinierea la acestea. Următoarea rundă 
de discuții trilaterale este prevăzută să 
aibă loc la nivel politic în noiembrie.

Creşterea nivelului mărilor amenință 
sute de milioane de oameni 

Sute de milioane de oameni din toată 
lumea sunt în pericol să-și piardă casele, 
pe măsură ce orașe întregi se vor scu-
funda din cauza nivelului crescut al mă-
rilor în următorii 30 de ani. Noul studiu, 
publicat în jurnalul Nature Communica-
tions, a descoperit că, pe fondul schim-
bărilor climatice, nivelul mărilor la nivel 
global este așteptat să crească între 0,6 
și 2,1 metri chiar pe parcursul secolu-
lui 21. Concluziile se bazează pe date 
și sisteme noi de inteligență artificială, 
triplând estimările anterioare privind zo-
nele și populațiile sub amenințare. Până 
în 2050, uscatul care găzduiește acum 
aproximativ 300 milioane de oameni se 
va afla sub nivelul inundațiilor medii din 
zonele de coastă, iar asta înseamnă 
că locuitorii vor fi expuși unor inundații 
puternice cel puțin o dată pe an. Până 
în 2100, terenul pe care locuiesc 200 
milioane de oameni s-ar putea afla per-
manent sub linia de flux, aceste zone de 
coastă devenind de nelocuit.

Orașe întregi aflate pe coastă ar pu-
tea fi distruse, dacă nu se iau măsuri de 
protecție. Aproximativ 70% din populația 
vulnerabilă se află în țări asiatice: China, 
Bangladesh, India, Vietnam, Indonezia, 
Thailanda, Filipine și Japonia, potrivit 
studiului. Pericolul nu este doar în Asia, 
alte 19 state, printre care Brazilia și Ma-
rea Britanie, ar putea coborî sub nivelul 
fluxului până în anul 2100. Schimbările 
climatice au dus la topirea mai rapidă a 
ghețarilor și a calotelor glaciare, din Hi-
malaya până în Antarctica. Studiile an-
terioare spuneau că nivelul mărilor va 
crește cu până la 90 centimetri, estimări 
considerate eronate de Climate Central. 
Creșterea nivelului oceanelor ar putea 
fi dezastruoasă pentru locuitorii de pe 
coastă, care vor fi obligați să se mute. În-
tregi insule din Oceanul Pacific ar putea 
fi acoperite de ape, dând naștere unor 
valuri de refugiați. Creșterea nivelului 
mărilor contribuie la încălzirea globală, 
iar asta ar putea schimba tipul de recolte 

pe care le pot crește unii fermieri și ar 
putea produce foamete, dar și lipsa apei 

de băut, crize de sănătate și perturbarea 
economiei globale.

Pagină realizată de Mihai URSU
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Fructe amare din livezile bucovinene. Dar, totuşi, 
ele sunt mai dulci decât cele din străinătate  

Nici rodul livezilor nu-i bucură din plin 
de pomicultori. Din cele 150 mii tone de 
frunte, culese până în prezent, circa 40 
mii tone le revin gospodăriilor pomicole de 
fermier.  Dacă anul trecut recolta de mere 
a fost atât de mare și, neavând posibilități 
de realizare a producției, unii fermieri nici 
n-au cules toate fructele de pe pomi, toam-
na aceasta aproape că nu au ce culege.  

În raionul Noua Suliță una dintre cele 
mai mari gospodării pomicole este con-
siderată cea a lui Leonid Makarenko din 
Ridkivți – „MakoSad”. Acest fermier de mai 
mult timp aplică tehnologii eficiente și, evi-

dent, așteaptă rezultate bune. El explică de 
ce merele au devenit în prezent marfă de-
ficitară. Problema se trage de la pierderile 
suportate de pomicultori anul trecut, când 
aceștia au fost nevoiți să vândă fructe la 
preț foarte redus.  Soiurile de mere și pere, 
cultivate în livezile tinere din ținutul nostru, 
cer mai multe tratări în decursul sezonu-
lui. Dacă anul trecut venitul pomicultorilor 
a fost sub nivelul așteptărilor, o treime din 
numărul fermierilor nu au dispus de finanțe 
suficiente pentru cumpărarea mijloacelor 
chimice de tratare a pomilor și a îngrășă-
mintelor minerale.  La această insuficiență 
financiară s-au adăugat și ploile care au 
dăunat la formarea roadei. 

„Din recolta bogată de mere din anul 
trecut mulți pomicultori mi s-au ales aproa-
pe cu nimic, a precizat dl Leonid Makaren-
ko. De aceasta s-au folosit companiile de 
prelucrare, care au cumpărat de la pomi-
cultori fructele pentru sucuri la preț foarte 
mic. Agricultura, în genere, este un do-
meniu cu risc. Nu întâmplător în popor se 
spune că un an bogat în roade hrănește un 
alt an sărac în roade. Dar la noi s-a întâm-
plat invers. Recolta bogată din anul trecut 
nu ne-a asigurat cu venit pentru a ne simți 
bine și în anul curent, când aproape nu ai 
ce culege”. 

La situația dată s-au acomodat de mi-
nune „comercianții”. Aceștia umblă prin 

sate și cumpără de la gospodari și pomi-
cultori mere cu 7-8 grivne kilogramul, iar le 
realizează cu 15-20 grivne, adică de două 
ori mai scump. Și iarăși în pierdere sunt 
producătorii agricoli. S-a ajuns la aceea că 
unii fermieri sunt nevoiți să ia credite pen-
tru a plăti salariul angajaților. 

Uniunea de credit „Oamenii noștri”, 
condusă de Iaroslav Kirpușko, chiar de 
la bun început se preocupă de acordarea 
creditelor sătenilor, stimulând dezvoltarea 
micului business. De aceea, Uniunea de 
credit respectivă se bucură de încredere în 
rândurile oamenilor de la țară din raioanele 
regiunii. 

„Anul acesta, pentru prima dată clienții 
noștri – producători agricoli – ne-au cerut 
credite pentru plătirea salariilor angajaților, a 
constatat cu mirare dl Iaroslav Kirpușko. Iar 
lucrătorii angajați pun condiții că să fie bine 
plătiți. La culesul fructelor cer câte 600 griv-
ne pe zi, iar dacă li se asigură hrana, atunci 
sunt de acord să lucreze cu 400 grivne”. 

Dar și cu o astfel de plată nu toți se 
învoiesc să lucreze. Consideră că la ast-
fel de munci pot câștiga mai bine în țări-
le vecine, în Polonia, de exemplu. Unicul 
Leonid Makarenko din Ridkivți nu crede 
în această poveste. „Eu cred că oamenii 
noștri pleacă la munci sezoniere în Polo-
nia nu atât pentru că sunt ademeniți de 
salariile de acolo, ci din cauză că la ei 
acasă nu pot găsi de lucru. Iar în străină-
tate banii nu se câștigă deloc ușor, con-
dițiile de muncă sunt grele, iar cerințele 
sunt mari. Nu toți concetățenii noștri re-
zistă.  De la mine au plecat astă vară trei 
lucrători, dar s-au întors repede înapoi. 
N-au putut rezista”. 

Acasă, cum s-ar spune, pâinea-i mai 
mică, dar e mai gustoasă. Și fructele, de 
asemenea. Ele ar prevala pe piețele noas-
tre în concurența cu fructele din import, 
dacă fermierii-pomicultori s-ar bucura de 
susținere și de aprecieree cuvenită a mun-
cii lor. 

În regiune se încheie recoltarea culturilor târzii. 
Recolta de cereale, împreună cu porumbul-boa-

be, poate atinge nivelul de 600 mii tone, cu 13 mii 
tone mai mult decât în anul trecut. S-au obținut 
circa 100 mii tone de soia și 29,1 mii tone de floa-
rea-soarelui. Recolta de cartofi constituie 567  mii 
tone. Cu excepția cerealelor, la celelalte culturi re-
zultatele sunt sub nivelul anului trecut, s-au făcut 
simțite condițiile meteorologice nefavorabile. 

Un an de succes pentru 
Comunitatea Teritorial Unită Ciudei 

– Pentru elaborarea planurilor generale 
a celor trei sate care fac parte din comu-
nitatea noastră au fost prevăzute 926 mii 
grivne, ne explică primarul Comunității, dl 
Anatolie Pițul. Până la finele anului curent 
planurile generale vor fi gata. Firma, care 
a câștigat licitația, a cerut 600 mii grivne. 
Astfel am economisit 326 mii grivne. Am 
decis să le folosim la finanțarea unui pro-
iect suplimentar. Este vorba de amenajarea 
trotuarelor în localităţile Ciudei și Igești.  Voi 
sublinia, că în momentul de față 60 la sută 
din aceste lucrări au și fost îndeplinite. 

Până la finele anului urmează să fie în-
cheiată realizarea acestor proiecte. De fapt, 
s-au încheiat lucrările de reparații și re-
construcții la Ambulatoriu,  Şcoala de arte, 

Grădinița de copii din Ciudei, sunt finalizate 
aceste lucrări și la Ambulatoriul din Igești.  

– Pentru reparațiile capitale la Ambulato-
riul din Ciudei  am folosit curca 370 mii grivne. 
Pentru necesitățile Şcolii de arte am reparti-
zat 606 mii grivne – mijloace suficiente pentru 
căptușirea acoperișului și fațadei, repararea a 
trei săli de clasă. A fost săpată și o fântână 
pentru asigurarea cu apă a instituției respec-
tive, remarcă domnul primar. Din subvențiile 
primite pentru dezvoltarea infrastructurii am 
direcționat 672 mii grivne pentru reparațiile 
Ambulatoriului din Igești. La Grădinița de copii 
„Mărțișor” a fost înlocuită rețeaua termică și în 
acest scop am folosit 740 mii grivne. 

Lucrări de reparații și reconstrucție au 
fost și continuă să fie efectuate la toate in-

stituțiile de învățământ de pe teritoriul co-
munității. Numai la Școala medie nr.1 din 
Ciudei au fost efectuate lucrări pentru suma 
de 2,5 milioane grivne. Aceeași sumă a fost 
repartizată pentru reparațiile la Comple-
xul Instructiv-Educativ din Ciudei.  În satul 
Igești a fost schimbat acoperișul la tirul șco-
lar, lucrările costând 1,5 milioane grivne. 

– În rezultatul realizării proiectului 
Fondului de stat pentru dezvoltarea re-
gională în satul Igești se construiește un 
corp nou al școlii. Cu câțiva ani în urmă, 
când proiectul a fost elaborat, aceste lu-
crări costau 5,5 milioane grivne, ne ex-
plică domnul Anatolie Pițul. Firma care 
a câștigat licitația a cerut 17,5 milioane 
grivne: s-au scumpit doar materialele 

de construcție. 10 la sută din această 
sumă le asigură Comunitatea Teritorial 
Unită, iar restul – statul. Ne-am străduit 
să cuprindem în proiectele noastre toate 
obiectivele de infrastructură și cele soci-
ale. A rămas numai o singură grădiniță, 
unde încă nu s-au întreprins lucrări de 
reparații și construcții. Ea va fi inclusă în 
proiectele pe anul viitor. În genere, acest 
an a fost unul de succes pentru comuni-
tatea noastră. 

În anul 2020 Comunitatea Teritorial 
Unită Ciudei planifică să obțină pentru 
dezvoltarea infrastructurii 5,5 milioane 
grivne. O bună parte din ele va fi direcți-
onată la repararea drumurilor din locali-
tățile respective. 

  Pagină realizată de Vasile CARLAȘCIUC

Comunitatea Teritorial Unită Ciudei, raionul 
Storojineț, a obținut anul acesta 3,3 milioane 

grivne pentru îmbunătățirea infrastructurii. 
În această sumă se încadrează realizarea a cinci 
proiecte, însă, datorită economiilor, a fost pus la 
cale și este realizat și al șaselea proiect. 
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  Pagină realizată de Dumitru VERBIŢCHI

Trei ani după gratii pentru 
escrocherie şi luare de mită

Un colaborator al organelor de menținere a 
ordinii publice, care a activat un timp îndelungat 
în cadrul Direcției principale a Poliției Naționale în 
regiunea Cernăuți, în posturi legate de asigurarea 

circulației rutiere, i-ar fi promis 
unui cunoscut, în schimbul unei 
sume bunicele, să-l ajute la pri-
mirea permisului de conducere 
cu categorii diferite, precum și a 
actelor necesare pentru aceasta 
– adeverinței medicale, certifica-
tului de studii la școala de șoferi 
din centrul raional Chițmani cu 
susținerea reușită a tuturor tes-
telor corespunzătoare. Primind o 
parte din suma promisă, acesta a 
recurs la acțiuni de escrocherie, 
deoarece nu a avut nici o mică 
intenție de a-l ajuta pe amicul 
său. În afară de aceasta, bravul 
polițist l-a reținut pe un șofer în 
stare de ebrietate, de la care a 
cerut o sumă frumușică. În timp 

ce primea suma de 6 mii grivne el a fost reținut de 
colaboratorii organelor de drept. Procuratura a de-
monstrat în instanță vina escrocului, pronunțând o 
sentință de trei ani de închisoare.  

A murit aflându-se în ospeție       
Un bărbat în vârstă de 60 

de ani, care se afla în ospe-
ție, a murit tragic alunecând 
întâmplător pe trepte. Tragicul 
incident s-a produs în localita-
tea Șilivți, raionul Hotin. Surse 
polițienești afirmă că bărbatul, 
originar din satul Gordivți, ar fi 
murit tragic din cauza propriei 
neatenții. Corpul neînsuflețit a 
fost expediat la expertiza medi-
co-legală pentru stabilirea ade-
văratei pricini a morții. 

Maşină, căptuşită cu țigări, 
evaluată la un milion

Grănicerii cernăuțeni au reținut, în 
apropiere de linia Frontierei de stat, un 
automobil tip UAZ cu opt cetățeni ucrai-
neni în salon, care transportau un lot 
mare de țigări. Suma prealabilă, la care 
a fost evaluată marfa de contrabandă și 
mijlocul de transport, constituie un mi-
lion de grivne. Reținerea contrabandiș-
tilor a avut loc cu succes datorită infor-
mației prealabile primite de grăniceri. 
Infractorii, care transportau către țara 
vecină circa 22 mii pachete de țigări, au 
fost reținuți nu departe de Punctul de 
grăniceri „Falkiv”. Cele 44 lăzi cu marfă 
de contrabandă și automobilul UAZ au 
fost confiscate și transmise colaborato-
rilor Serviciului Fiscal de Stat.        

Trei bărbați condamnați 
pentru omor premeditat

Anchetatorii au stabilit că în 
noiembrie 2018 cinci locuitori ai 
raionului Hotin au consumat o 
bună doză de alcool pe teritoriul 
unei gospodării private din satul 
Dankivți, raionul Hotin. În timpul 
chefului, între doi bărbați s-a iscat 
un conflict verbal. Ceilalți membri 
ai „cetei” l-au susținut pe prietenul 
lor de pahar și, timp de câteva ore, 
l-au bătut cu o cruzime deosebită 
pe un locuitor al satului Kaplivka. 

Criminalii și-au bătut joc de el până 
când omul și-a dat sufletul. Doi din-
tre ei au fost condamnați la 10 ani 
de privare a libertății, iar al treilea 
a primit o pedeapsă de 14 ani de 
închisoare pentru antrenarea unei 
minore la activitate antilegală. Ma-
terialele referitoare la persoana 
minoră au devenit obiectul unei 
proceduri penale aparte. Față de 
ea sunt aplicate acțiuni forțate cu 
caracter medical.      

Nu a stins lumânarea: 
un bărbat a murit 
înghițit de flăcări

Tragica întâmplare a avut loc 
în zorii zilei de 29 octombrie în 
satul Crăsnișoara Veche din ra-
ionul Storojineț. Un localnic, care 
trecea pe lângă casa cu pricina, a 
alertat pompierii. La acel moment 
flăcările cuprinseseră una din 
odăile casei. Pompierii, sosiți la 
fața locului, au lichidat incendiul 
și au descoperit în una din odăi 

corpul neînsuflețit al gospodaru-
lui de 71 de ani. Pricina prealabi-
lă a incendiului este considerată 
comportarea neatentă cu focul. 
Specialiștii sunt înclinați să crea-
dă că lucrurile din odaie au luat 
foc de la o lumânare, pe care 
omul a uitat-o aprinsă și pe care 
o folosea pentru a-și ilumina în-
căperea.  

Doi bucovineni 
judecați pentru 
furturi mărunte  

Un bărbat de 51 de ani a che-
mat poliția în legătură cu furtul din 
magazinul său situat în localita-
tea Ispas din raionul Vijnița. Pro-
prietarul magazinului s-a plâns că 
infractorii au sustras o anumită 
sumă de bani și produse. După 
ce au examinat înregistrările ca-
merelor de supraveghere, po-

lițiștii l-au identificat pe hoț – un 
localnic de 26 de ani. Cel de-al 
doilea caz de furt a avut loc în sa-
tul Ciornoguzy, unde un localnic a 
furat bicicleta consăteanului său. 
Ambele cazuri au fost calificate 
conform prevederilor articolului 
185 punct 1 al Codului Penal al 
Ucrainei. 

Lucrătoare vamală prinsă 
cu luare de mită 

O colaboratoare a 
Punctului vamal „Mămă-
liga” a luat mită de la or-
ganizatorul unei scheme 
criminale, care prevedea 
trecerea fără obstacole a 
Frontierei ucrainene de 
către cetățeni ai Republicii 
Moldova. Cetățenii străini 
aduceau ilegal pe teritoriul 
Ucrainei autovehicule cu 
numere de înmatriculare 
străină din țările Uniunii 
Europene. Lucrătoarea 
vamală riscă să plătească 
o amendă în sumă de o 
mie sau 1,5 mii de minime 
neimpozabile ale cetățeni-
lor, să stea în arest de la 
trei până la șase luni sau 
să fie privată de libertate 
de la doi până la patru ani.     
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Rubrică susținută 
de Tatiana CARLAȘCIUC

• Frumusețe

Colagenul – cheia tinereții

Cele mai bune surse  
de colagen

* Supa de măduvă de pui, împreună 
cu cartilajele, este foarte bogată în cola-
gen de tip II. De asemenea, mai conţine 
glucosamine şi acid hialuronic. Aceste com-
ponente sunt esenţiale pentru mobilitatea 

încheieturilor, contribuind la procesul de au-
to-vindecare a organismului.

* Colagenul din oase de vită conţi-
ne tipurile I şi III de colagen şi este foarte 
bun pentru menţinerea sănătăţii pielii şi 
oaselor.

* Membrana care separă oul de coajă 
conţine colagen de tipurile V şi X.

Colagenul este o substanță-miracol care susține tinere-
țea pielii și sănătatea oaselor, iar proteina fibroasă din 

colagen ne susține viața. Există mai multe tipuri de cola-
gen, care sunt prezente în mod natural în multe zone ale 
organismului. Există aproximativ 30 de tipuri de colagen. 
Sunt similare din punct de vedere al structurii chimice, dar 
unele sunt mai elastice, în timp ce altele sunt mai rigide. 
Cele mai importante tipuri de colagen sunt: colagen de  ti-
pul I, II și III. Tipurile V și X joacă și ele un rol important.

Alimentele bogate în colagen care 
încetinesc îmbătrânirea pielii

Colagenul este principala proteină struc-
turală responsabilă pentru elasticitatea pielii. 
Dacă observaţi că au început să apară prime-
le riduri, este un semnal că nivelul colagenului 

din organism a fost redus. Menţinerea unei di-
ete bune este una din modalităţile de a înce-
tini procesul de îmbătrânire prematură a pielii. 
Deşi organismul poate produce cantitatea 

necesară de colagen pe cont propriu, după 
vârsta de 25 de ani nivelul producţiei sale 
naturale începe să încetinească. Acesta este 
momentul în care apar primele riduri. Princi-
palele alimente care cresc nivelul de colagen:

Carnea. Carnea de vită este foarte 
bogată în colagen, fiind extrem de benefică 
pentru sănătatea pielii. De asemenea, somo-
nul conţine zinc şi minerale care stimulează 
producţia de colagen. În plus, grăsimile din 
omega-3 hidratează pielea, ceea ce ajută la 
menţinerea aspectului tânăr.

Legumele și fructele. Legume-
le verzi sunt cele mai bune alimente pentru 
prevenirea diferitelor boli. De asemenea, ele 
pot preveni o defalcare prematură a colage-
nului. Toate legumele verzi conţin clorofilă, 
care măreşte cantitatea de procolagen din 
piele. Clorofila protejează pielea de radiaţiile 
ultraviolete dăunătoare şi de radicalii liberi 

care duc şi la îmbătrânirea pielii. Citrice-
le conţin vitamina C care ajută aminoacizii 
să producă prolină, produs chimic necesar 
producerii de colagen.. Tomatele conţin 
licopen, un produs chimic antioxidant care 
protejează pielea de lumina UV. Licopenul 
stimulează, de asemenea, sinteza colage-
nului. Avocado este un produs ce conţine 
vitamina E, care ajută la prevenirea descom-
punerii colagenului în organism. În plus, avo-
cado conţine grăsimi benefice pentru piele, 
iar uleiul de avocado creşte producţia de co-
lagen. Căpșunile, zmeura, murele și 
afinele conţin acidul elagic care este nece-
sar organismului pentru a preveni descom-
punerea colagenului.

Semințele de dovleac sunt o sursă 
de zinc care stimulează producerea de cola-
gen. De asemenea, zincul creşte viteza de 
regenerare a pielii. 

Pastele - delicii italiene
În domeniul culinar, italienii sunt 

considerați maeștri ai pastelor făi-
noase. Italia rămâne producătorul 
numărul 1 de paste în lume, iar se-
cretul ar fi o faină specială, importa-
tă din Canada. Există circa 400 tipuri 
de paste, după forma și mărimea lor, 
întrucât aceeași formă există de mă-
rimi și grosimi diferite, fiecare fiind 
concepute pentru a fi gătite într-un 
anumit mod.

Deşi pastele au în combinaţia lor ingredi-
ente simple, fiind un amestec de faină, apă, 
sare şi uneori ou, pastele italiene nu ar avea 
gustul specific fără uleiul de măsline, care dă 
un gust deosebit sosului pentru paste. Cel 
mai cunoscut sos este „pomodoro fresco”, o 
combinaţie de roşii proaspete, ulei de măsline 
şi plante aromatice. Bineînţeles că aromele 

verdeţurilor schimbă gustul şi savoarea fiecă-
rui sos însă, ingredientul cel mai important din 
tot acest context este parmezanul. Regula de 
bază este să fie dat pe răzătoare chiar înainte 
de a servi pastele. 

În Italia, pastele se servesc de obicei 
după aperitive şi sunt preferate în porţii mici, 
în jur de 90-100 g. În alte ţări, se servesc ca 
fel principal de mâncare. 

Ce paste alegem? În funcţie de tipul 
de sos pe care îl folosim, trebuie să ştim şi 
ce paste să alegem. Cele mai potrivite pentru 
sosul de carne (de vită sau de porc) sunt Ta-
gliatelle şi Macaroanele, care datorită formei 
şi grosimii lor sunt ideale, întrucât reţin o can-
titate mare de sos. Ideale pentru sosuri mai 
sunt şi tipurile Penne sau Pennette. Tipurile 
Farfalle sau fundiţe se potrivesc cu un sos de 
carne şi legume. Fusilli (spirală) se potrivesc 

pentru combinaţia cu 
brânză, întrucât brân-
za caldă se leagă foar-
te bine de ele. Conchi-
glie sau scoicile sunt 
perfecte pentru supe, 
întrucât se umflă, 
acumulând lichid în  
interior.

Cum le prepa-
răm? Pastele se fierb 
într-un vas mare, cu multă apă. Vasul împreu-
nă cu apa se pune la fiert, iar când apa a înce-
put să fiarbă se adaugă sare, apoi se adaugă 
pastele şi se fierb conform instrucţiunilor de 
pe ambalaj. De obicei, pentru fiecare 100 g 
de paste se pune 1 litru de apă şi se fierb „al 
dente" (adică să rămână puţin tari sau crude). 
După fierbere, pastele trebuie scurse bine în-

tr-o sită, fără însă a se limpezi cu apă rece. 
Dacă puneţi sosul pe pastele încă umede, 
riscaţi să se taie. Sosul se prepară în timp ce 
pastele sunt la fiert şi se pune peste acestea 
după ce sunt bine scurse de apă. Dacă urmaţi 
paşii reţetei şi timpul de fierbere, în 15 minute 
vă puteţi delecta cu o porţie de paste delicioa-
se, preparate după metoda italiană.

Paste cu carne tocată 
Ingrediente: 1 pungă paste fusilli, 250 g 

carne tocată, 1 lingură ulei,  250 ml suc de 
roşii, 1 lingură caşcaval, sare. 

Preparare.  Într-o tigaie cu ulei se pune 
carnea la călit şi se desface ușor cu lingura. Se 
lasă până ce îşi schimbă complet culoarea şi 
se prăjeşte, aproximativ 15 minute. Între timp, 
pastele se fierb 10 minute în apă cu sare şi se 
scurg foarte bine.   Într-un vas se pun pastele 
şi carnea, se toarnă sucul de roşii deasupra şi 
se amestecă bine.  Se presară caşcavalul şi se 
dă la cuptor pentru 30 de minute.

Lasagna cu pui 
și ciuperci

Ingrediente: 1 cutie paste Lasag-
na din grâu dur, 700 g piept de pui, 500 
g ciuperci champignon, 4 linguri ulei, 2 
cepe, 2 linguri morcov ras, 1 lingură de 
ţelină rasă, 300 ml suc de roşii, 100 ml 
ketchup, 100 ml vin alb, 300 ml supă 
de pui sau de legume, sare, piper, 1/4 
linguriţă boia dulce, 1 linguriţă busuioc 
uscat, 1/4 linguriţă praf de scorţişoară, 
1 frunză de dafin, 300 g mozzarella, 1 l 
sos béchamel proaspăt pregătit, 150 ml 
lapte, 50 g mozzarella rasă. 

Preparare. Tocăm ceapa cuburi 
mici, dăm morcovii şi ţelina prin răză-
toarea cu ochiuri mici, apoi le călim în 2 
linguri de ulei. Adăugăm carnea de pui 
tocată, boia dulce şi continuăm să călim 
până îşi schimbă carnea culoarea (în 
jur de 5 minute). Între timp, călim sepa-

rat ciupercile pentru câteva minute (3-4 
min.). Turnăm peste carnea călită cu 
ceapă, morcov şi ţelină, sucul de roşii, 
ketchup-ul, vinul şi supa (sau apa), apoi 
adăugăm busuioc uscat, un praf de scor-
ţişoară şi piper proaspăt măcinat. Lăsăm 

să fiarbă încă 5 minute la foc mediu, adă-
ugăm ciupercile şi sare după gust şi mai 
lăsăm câteva minute să fiarbă. Punem pe 
fundul unei tăvi sos béchamel, aranjăm 
foile de lasagna, apoi sosul din carne de 
pui cu ciuperci. Presărăm mozzarella, 
apoi un strat de sos béchamel. Conti-
nuăm să punem foi lasagna, sos, carne, 
mozzarella şi béchamel până terminăm 
foile de lasagna şi sosul de carne de pui 
cu ciuperci. Păstrăm 200 g sos bécha-
mel, îl amestecăm cu lapte şi îl punem 
la final peste ultimul strat de foi lasag-
na. Coacem lasagna cu pui şi ciuperci 
în cuptorul preîncălzit la 180°C  pentru 
35-45 minute. Când o scoatem din cuptor 
presărăm 50 g mozzarella rasă. Se ser-
veşte  lasagna cât este caldă, presărând 
puţin parmezan ras fin. 

Poftă bună!
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„Aplauzele de aur ale Bucovinei” pentru  
actorii botoşăneni, „îmbătați de dragoste”

– Domnule director, Traian Ape-
trei, a câta oară participați la acest 
festival teatral de la Cernăuți? 

–  Chiar nu le-am numărat, sunt 4-5 
frumoase întrevederi, un moment de vârf 
fiind acel cadou pe care Teatrul „M. Emi-
nescu” din Botoșani l-a făcut Teatrului „O. 
Kobyleanska”, la aniversare, cu acel spec-
tacol „Prințesa”. E o referire la cea care a 
dat numele Teatrului „Olga Kobyleanska”. 
A fost un cadou cu cele mai frumoase in-
tenții către Teatrul din Cernăuți. Cu acest 
teatru avem deja legături tradiționale și, 
permanent când venim aici, ne bucurăm de 
faptul că putem vorbi în limba română, de 
bucurăm de faptul că așezăm teatrul între 
artele care fac ca sufletele oamenilor să nu 

se usuce sub asaltul tehnologiilor. Această 
eră a comunicațiilor este un mit, aș zice.  În-
tr-un alt spectacol cu care încă nu am venit 
la Cernăuți, dezbatem această problemă. 
Teatrul este acela care aduce privirea omu-
lui unul  faţă de altul, această comuniune 
dintre scenă și sala de spectacol, în fine, 
teatrul are misiunea de a armoniza relațiile 
umane. Trebuie să trăim în comuniune unii 
cu alții. Altfel nu se poate. 

– Trupa teatrală de la Botoșani 
simte acea comuniune cu specta-
torii din Cernăuți, spectatori doriți 
de o reprezentație teatrală în limba 
română și o așteaptă foarte mult? 

– Poate una dintre cele mai însemnate 
emoții ale actorilor Teatrului „M. Eminescu” 

din Botoșani peste an este tocmai această 
întâlnire cu publicul din sala Teatrului Cer-
năuți pentru că am văzut, am avut momente 
de reală încântare, când sala aproape ar-
hiplină a aplaudat minute în șir evoluările 
noastre și parcă aveam și noi o putere. E 
sentimentul unei misii și mai asumate când 
suntem în fața unui public care abia așteap-
tă cuvântul românesc. Și acum am venit cu 
acest spectacol, cu intenția de a-i bucura 
pe cei ce vorbesc limba română. Cu spec-
tacolul din această seară – „Îmbătați de 
dragoste” în regia lui Alexandru Vasilache,  
venim și cu îndemnul pe care îl propunem 
spectatorilor – să-și iubească aproapele.  
Spectacolul nostru este o pledoarie pentru 
iubire, pentru iubirea celui de alături, pen-
tru comuniune. Doar valoarea supremă a 
omului pe acest pământ este iubirea de 
aproapele. 

– Stimate Traian Apetrei, veniți 
la Cernăuți ca la Dumneavoastră 
acasă.  De data aceasta aveți și 
unele propuneri? 

– Am fost plăcut impresionat când în bi-
roul directorului Teatrului din Cernăuți am 
văzut trei diplome din partea Teatrului  din 
Botoșani pentru colegii noștri cernăuțeni. 
Simțim că suntem prețuiți aici. Regizoarea 
din Cernăuți a montat la Botoșani două 
spectacole. Contăm pe o asemenea cola-
borare și în continuare. 

– Vă mulțumesc pentru interviu 
și în numele spectatorilor bucovi-
neni vă doresc succese în această 
privință. 

– Vă mulțumesc și eu și le urez tuturora 
un an bun înainte. Să nu uităm că teatrul 
trebuie să reziste și la asaltul tehnologic. 
Interlocutor: Vasile CARLAȘCIUC

Ansamblul folcloric „Ghiocelul” din  Vancicăuți a  
participat  la Festivalul de folclor „Zestrea” de la Bacău

Manifestarea tradițiilor și a obiceiurilor ro-
mânești a început cu o slujbă religioasă de 
pomenire a rapsozilor populari și a personalită-
ților băcăuane care au influențat cultura tradițio-
nală și arta populară băcăuană, desfășurată la 
Biserica Sfântul Nicolae. Apoi a avut loc para-
da ansamblurilor folclorice, cu prezentarea ma-
relui voievod Ștefan cel Mare şi Sfânt călare pe 
cal (venit de la Vicovu de Sus – Suceava), 
care avea în spate oșteni de nădejde, ansam-
bluri populare, artiști și poporul care a venit să-l 
vadă și să-l urmeze până la Teatrul de Vară 
„Radu Beligan”.

Cu o sală plină, a început spectacolul mu-
zical-coregrafic. În fața publicului, în afară 
de  Ansamblul „Ghiocelul”, alcătuit din tineri in-
strumentiști și soliști din Costiceni și Vancicăuți, 
au evoluat zeci de formații, ansambluri de co-
pii și grupuri etnofolclorice din județele Bacău, 
Suceava, Neamț, Iași și Botoşani, iar printre so-
liști s-au numărat interpreții Maria Şalaru, George 
Cojocărescu, Natalia Camelia Proţiuc (Cernăuţi), 
Vasile Olaru (Chişinău), Otilia Purcaru, Claudia 
Tamaş, Diana Sârbu, Oana Creţu şi mulţi alţii. 
Spectacolul s-a încheiat cu artistul Mihai Trăis-
tariu, care a fost invitatul special al acestei ediții.

Scopul proiectului cu tema „Personalități bă-
căuane ce au influențat tradițiile locale și ro-
lul lor în formarea conceptului de viață al tinerilor 
de astăzi” a fost acela de a evidenția continuita-
tea folclorului muzical-coregrafic în Ținutul Ba-
căului şi în tot spaţiul românesc, ca expresie 
a moștenirii şi păstrării valorilor incontestabile ale 
neamului nostru.

De menționat că delegația din comuna Van-
cicăuți-Costiceni-Cerlena a fost însoțită de 
consilierul local și profesorul de istorie Eduard 
Ogranovici, președintele Asociației sportiv-cultu-
rale „Ștefan cel Mare și Sfânt” Noua Suliță, de 
Alexandru Muntean, directorul-adjunct al Șco-
lii din Vancicăuți, Aurelia Ceban, conducătorul 
artistic de la Casa de cultură Costiceni, Alexan-
dru Druc, și subsemnatul. De asemenea, de-
legația din regiunea Cernăuți a avut ocazia de 
a vizita Mănăstirea „Buna Vestire” din sătucul Ti-
sa-Silvestri, aflată într-o zonă pitorească cu dea-
luri și văi, la o distanță de 25 kilometri de Bacău.

Sergiu BARBUŢA

Meridiane culturale 

Se apropie de sfârșit încă o ediție a Festivalu-
lui teatral de comedie „Aplauzele de aur ale 

Bucovinei”. Ca și anul trecut, printre participanții 
la el au fost două teatre din România.  Sosirea la 
Cernăuți a trupei teatrale din Botoșani nu a fost 
o surpriză, ci o așteptare, fiindcă Teatrul „Mihai 
Eminescu” din Botoșani are relații strânse de par-
teneriat de creație cu cel din Cernăuți. De data 
aceasta actorii botoșăneni s-au prezentat pe sce-
na Teatrului Muzical-Dramatic „O.Kobyleanska” 
din Cernăuți cu comedia într-un singur act – „Îm-
bătați de dragoste”. În foaierul teatrului, înainte 
de spectacol, i-am și solicitat acest interviu direc-
torului Teatrului „M. Eminescu” din Botoșani, Tra-
ian APETREI.  

Membrii Ansamblului folcloric „Ghiocelul” 
de la Casa de cultură din Vancicăuți, raio-

nul Noua Suliță, condus de profesorul Vladimir 
Rață, au plecat la Bacău, în România, unde la 
inițiativa Asociației Culturale „Ca la noi” a avut 
loc ediția a VI-ea a Festivalului de folclor „Zes-
trea”. Evenimentul a fost organizat în parteneriat 
cu Consiliul Județean Bacău, iar artizanul aces-
tei mari sărbători a fost, ca la fiecare ediție, doam-
na Camelia Roșu, managerul asociației sus-menți-
onate.
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Petru STRELCIUC: „Publicul de acasă este deosebit 
de receptiv şi însetat de frumos”

Muzica i-a plăcut dintotdeauna. Este un 
har moștenit de la părinți. Ambii posedau 
un timbru aparte al vocii și interpretau cu 
o deosebită măiestrie perle cunoscute și 
mai puțin cunoscute din zestrea neamului 
la toate petrecerile ce se dădeau pe tim-
puri prin satele noastre. Nu întâmplător, 
după absolvirea școlii de opt ani din satul 
natal a plecat la Chișinău pentru a obține 
studii muzicale speciale și a îmbrățișa cu 
adevărat această meserie. Recent, trompe-
tistul Petru Strelciuc a avut fericita ocazie 
să evolueze în fața publicului de acasă în 
cadrul unui minunat concert cu genericul 
„Vedetele revin acasă”. Această sărbătoare 
de suflet a românilor nord bucovineni a avut 
loc în sala Filarmonicii regionale din Cernă-
uți. Concertul a devenit posibil grație unei 
susțineri financiare din partea Ministerului 
pentru Românii de Pretutindeni din cadrul 
Guvernului României și a eforturilor depu-
se de Fundația de Binefacere „Casa Limbii 
Române” din Cernăuți. Prin această acțiu-
ne organizatorii i-au readus acasă pe îndră-
giții interpreți Ioan Paulencu și Maria Iliuț, 
soliștii mai tineri, Grigore Gherman și Ilie 
Caraș, dar și pe soliștii-instrumentiști, Petru 
Strelciuc (trompetă) și Marin Gheras (nai). 
Sărbătoarea a culminat cu ovațiile puterni-
ce ale spectatorilor aduse acestor eminenți 
purtători ai melosului popular, care au fost 
acompaniați de Orchestra de instrumente 
populare „Mărțișor”, condusă de cunoscutul 
dirijor, Nicolae Hacman. În acea seară fru-
moasă de toamnă, trompetistul Petru Strel-
ciuc, Maestru în Artă, a binevenit să împăr-
tășească și cititorilor săptămânalului nostru 
bucuria revenirii acasă, să vorbească des-
pre întâlnirea plină de emoții cu publicul de 
aici, dar și despre unele momente mai puțin 
cunoscute din viața sa de artist.

– Petru, vreau să te întreb ce 
simți în aceste clipe după întâlni-
rea cu publicul de acasă? 

– Orice întâlnire cu publicul spectator 
este o adevărată sărbătoare nu numai pen-
tru mine, dar și pentru fiecare artist. Atunci 
când vezi zâmbetele oamenilor din sală, 
când auzi aplauzele puternice, simți cu tot 
sufletul că ceea ce faci nu este în zadar, că 
faci un lucru care este apreciat de oameni. 
Vreau să spun că publicul de aici, de aca-
să, este unul mult prea deosebit, receptiv și 
însetat de tot ceea ce se cheamă frumos. 
Pe parcursul carierei mele am avut ocazia 

să evoluez pe mari scene ale lumii, pe di-
ferite continente. Vreau să-ți mărturisesc că 
nu am întâlnit un public mai cald și mai pri-
mitor ca cel de acasă. Un mare plus a fost 
și Orchestra „Mărțișor”, condusă de Nicolae 
Hacman, un om deosebit de modest și bun, 
dar și un muzician, un aranjor și un dirijor 
de excepție.

– Te-aș ruga să le spui și citito-
rilor săptămânalului nostru cum ai 
reușit să-ți realizezi acel vis sacru 
din copilărie.

– A fost poate o ambiție a mea sau mai 
bine zis un scop. Muzica am îndrăgit-o din 
copilărie. Suntem trei frați și o soră în fa-
milie și toți cântă. Fratele Mircea a lucrat 
întreaga-i viață în sfera culturii, iar fratele 
Nicolae i-a dăscălit un timp pe elevii din sat, 
ambii întregind buna dispoziție pe la nunțile 
noastre frumoase în calitate de lăutari. Și 
sora mea, Rita, cântă, dar a rămas în afa-
ra acestui domeniu. Această patimă pentru 
muzică, pentru frumos am moștenit-o de 
la părinții mei. Tata intona cu o deosebită 
măiestrie cântecele noastre de cătănie, de 
dor și de voie bună, iar mama era nelipsită 
în tinerețe la toate petrecerile din sat și nu 
numai, iar odată cu înaintarea în vârstă a 
cântat practic până în ultima clipă în corul 
bisericii din localitate. Mie mi-a surâs noro-
cul poate mai mult. Îmi amintesc de prima 
mea încercare scenică (Vai! Cât amar de 

vreme a trecut de-atunci!). Eram prin clasa 
a doua la Şcoala muzicală când am partici-
pat la un concurs la Cernăuți. Țin minte ca 
acum că am interpretat la trompetă „Dan-
sul napolitan” din cunoscuta lucrare „Lacul 
lebedelor”. Îmi amintesc că aveam mari 
emoții. A venit atunci un profesor, m-a luat 
de mânuță și am urcat în scenă. Mi-a arătat 
spre oamenii din sală și mi-a zis: „Privește 
la ei. Ridică trompeta și cântă”. Apoi m-a 
lăsat și a plecat. Iată așa a fost prima mea 
încercare scenică. Apropo, tot la Filarmoni-
că a fost. După absolvirea școlii am plecat 
la Chișinău, unde am studiat la Catedra 
de instrumente populare de la Colegiul de 
muzică „Ștefan Neaga”. După ce mi-am sa-
tisfăcut serviciul militar la Odesa, tot în ca-
litate de muzicant, am activat câțiva ani ca 
profesor de instrumente de suflat la Şcoala 
muzicală din Dondușeni, deținând paralel și 
funcția de director al filialei din Târnova – un 
sat din acel raion din nordul Moldovei. Între 
timp am absolvit și Conservatorul de stat 
„Gavriil Muzicescu”, iar din toamna anului 
1988 destinul m-a adus la ansamblul Aca-
demic de cântece și dans „Joc” – o carte 
de vizită a culturii noastre naționale. Acestui 
colectiv i-am rămas devotat până astăzi și, 
dă Doamne sănătate, îl voi servi și de-acum 
încolo. Cu acest celebru ansamblu am con-
certat pe diferite meridiane. 

– Știu că îmbini această frumoa-
să activitate cu cea de pedagog.

– Da, într-adevăr, din anul 2014 încoace 
am revenit la activitatea pedagogică. Pre-
dau la Colegiul de muzică „Ștefan Neaga”. 
Și aceasta nu în detrimentul activității în 
Ansamblul „Joc”. Ca mai înainte sunt prima 
trompetă a orchestrei și le îmbin pe ambele 
cu cea mai mare plăcere, deoarece „Joc”-ul 
a fost colectivul unde am primit, vorbind la 
figurat, botezul de care are nevoie un mu-
zicant.

– Știut lucru este că orice om de 
artă are nevoie de un sprijin serios 
în ceea ce face. Care sunt pilonii 
pe care se sprijină trompetistul și 
pedagogul Petru Strelciuc?

– Eu consider că nu numai oamenii 
de artă au nevoie de acest lucru. Orice 
om, care face ceva deosebit pentru alții – 
fie el diplomat, fie artist sau altcineva, are 
nevoie de persoane care să-l susțină în 
ceea ce face. Am avut și am un mare no-
roc în această privință de familia mea. Soția 
Doinița – îngerul păzitor al meu și al famili-
ei mele, este o doamnă de afaceri, dar nu 
întârzie niciodată să-mi aprecieze și să-mi 
încurajeze eforturile, Orice sfat al ei este 
pentru mine un imbold de a crea ceva și mai 
frumos. Bunul Dumnezeu mi-a dăruit trei 
copii. Fiica mai mare, Violina, este căsători-
tă și, în curând, cu voia Celui de Sus, mă va 
înscrie în cohorta bunicilor. Fiica mai mică, 
Sabina-Anastasia, este elevă la școală, iar 
mezinul Alexei, a pășit, pe semne, pe urme-
le mele. Studiază trompeta la liceul „Ciprian 
Porumbescu” din capitală. Ce-i mai trebuie 
unui om pentru adevărata fericire decât să 
aibă o soție iubitoare, copii cuminți și înțe-
legători? 

– Petru, spune-mi, te rog, care 
sunt planurile tale apropiate ca ar-
tist și ca om?

– Ei, în prim plan se află, bineînțeles, 
pregătirile pentru a obține statutul de bunel. 
În plan artistic, au loc unele pregătiri către 
turneul pe care-l voi susține alături de An-
samblul „Joc” în România cu prilejul Zilei 
Naționale. Vom avea concerte prin mai mul-
te orașe din România.

– Acum, la final de discuție, ce ai 
vrea să le dorești cititorilor săptă-
mânalului „Libertatea Cuvântului”?

– Vreau să-i îndemn să nu rateze nicio-
dată ocaziile de a se întâlni și a savura din 
tot ceea ce este frumos, să le spun că noi, 
oamenii de artă născuți aici, dar plecați fie 
la București, fie la Chișinău sau în alte părți, 
ne dorim în permanență noi și noi întâlniri 
cu publicul de aici, de acasă. Nu este ni-
mic mai frumos decât revenirea la locurile 
de unde ți se trag rădăcinile. De asemenea, 
vreau să le urez multă sănătate, să-i aibă 
pe cei dragi mereu în preajmă și să se bu-
cure de orice clipă trăită alături de ei. Toate 
acestea ne fac viața mai frumoasă.

– În numele cititorilor, îți mulțu-
mesc pentru aceste destăinuiri și 
rămânem în așteptarea a noi întâl-
niri aici, la Cernăuți. La mai mult și 
la mai mare.

– Mulțumesc și să ne trăiască Neamul.
Pentru confirmare:  

Dumitru VERBIŢCHI

Exclusiv

Despre acest mare virtuoz al trompetei, care a 
dus departe de casă măreția folclorului româ-

nesc și faima acestui plai mioritic unde a văzut 
lumina zilei, s-a scris foarte puțin sau aproape 
deloc în presa din ținut. Vorba e că deja peste 
trei decenii este stabilit cu traiul în capitala înso-
ritei Moldove – Chișinău, unde activează în calita-
te de muzicant și pedagog.  
 Scriu aceste rânduri cu deosebite emoții. 
Așa a vrut Bunul Dumnezeu să ne naștem, cu o 
diferență de ceva anișori, în aceeași localitate 
din apropierea Hlibocii, să ne facem studiile la 
aceeași școală, ca, după absolvirea ei, fiecare să 
pășească pe drumul său. În plus, ne leagă și rela-
ții de rudenie.  
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FC Voloca, câştigătoarea Supercupei  
regiunii Cernăuți la fotbal 2019 

Pe stadionul Malva din Cer-
năuți a avut loc finala Supercu-
pei regiunii Cernăuți la fotbal 
2019. FC Voloca și FC Nepo-
locăuți s-au confruntat pentru 
câștigarea trofeului într-o parti-
dă tensionată și spectaculoasă. 
De menționat că volocenii au 

câștigat anul trecut titlul de cam-
pioni ai regiunii și Cupa regiunii, 
în timp ce cei de la Nepolocăuți 
au cucerit argintul campionatu-
lui. Ambele echipe au luptat din 
răputeri, însă timpul regulamen-
tar s-a încheiat fără schimbări 
pe tabela de marcaj, scor 0:0. 

Soarta partidei a fost decisă în 
urma loviturilor de departajare, 
unde succesul le-a surâs volo-
cenilor. Astfel,  FC Voloca – FC 
Nepolocăuți, scor final 4:3 și FC 
Voloca devine câștigătoarea 
Supercupei regiunii Cernăuți la 
fotbal 2019.

Englezii au alcătuit topul  
celor mai buni 100 de  

fotbalişti ai secolului XXI! Pe 
ce loc este Andrii Șevcenko

Cei de la Independent au al-
cătuit topul celor mai buni 100 de 
fotbaliști din secolul XXI, adică de 
aproape nouăsprezece ani încoa-
ce. Conform topului, au fost luați 
în calcul următorii factori: talentul 
jucătorului, cât și modul în care 
l-a valorificat, consistența, nivelul 
maxim la care a ajuns, influența 
asupra sportului-rege și trofeele 
obținute. Legendarul fotbalist și 
antrenor ucrainean, Andrii Șev-
cenko ocupă locul 19 în presti-

giosul clasament. Lista celor mai 
buni 10 fotbaliști din secolul XXI, 
conform Independent:

1. Lionel Messi
2. Cristiano Ronaldo
3. Xavi
4. Ronaldinho
5. Andres Iniesta
6. Ronaldo Nazario
7. Thierry Henry
8. Zinedine Zidane
9. Kaka
10. Fabio Cannavaro

Denys Oliinyk, desemnat cel 
mai bun jucător al clubului 

finlandez „SJK”

Fotbalistul cernăuțean, Denys 
Oliinyk, care joacă pentru echipa 
FC „SJK" în Campionatul fin-
landez, a fost desemnat cel mai 
bun jucător al echipei din sezon, 
anunță site-ul oficial al clubului 
finlandez. În Campionatul finlan-
dez, recent încheiat, atacantul 
ucrainean de 32 de ani a jucat 25 
de meciuri pentru SJK” în care a 
marcat 8 goluri. În clasamentul  
general, echipa lui Oliinyk s-a 

clasat pe locul 9. Jucătorul buco-
vinean  a ținut un discurs la ce-
remonia de premiere, spunând, 
printre altele, că atenția suporte-
rilor a însemnat mult pentru el. 

De menționat că Denys Oli-
inyk a început cariera sportivă la 
Cernăuți. Apoi au urmat cluburi-
le Dinamo Kiev, Metalist Harkiv, 
Dnipro, Vitesse Arnhem (Olanda), 
Darmstadt (Germania), precum și 
echipa națională a Ucrainei.

Înfrângere pe teren propriu pentru FC Bucovina
În cadrul etapei a 18-a a 

Campionatului Național la fotbal 
Liga a II-a, FC Bucovina a dispus 
pe teren propriu de  FC Kaluș 
(Ivano-Frankivsk). Fotbaliștii cer-

năuțeni au deschis scorul în  mi-
nutul 8 al primei reprize. 

Cu toate acestea, arbitrul Ka-
teryna Usova a decis că Vasyl 
Palagniuk a marcat din poziţie 

de ofsaid, astfel că golul a fost 
anulat. Spre finalul primei reprize 
bucovinenii trimit din nou balo-
nul în plasa oaspeților, însă și de 
această dată arbitrul a  văzut în 
acest moment o încălcare neclară 
a regulilor. În minutul 53 al reprizei 
secunde Gabriel de la  FC Kaluș 
își aduce echipa în avantaj după 
o superbă lovitură preluată cu 
capul. În scurt timp, FC Bucovina 
reușește egalarea, prin golul lui 
Bogdan Ivcenko. Cu toate aces-
tea, în timpul acordat suplimen-
tar oaspeții reușesc al doilea gol. 
Așadar, FC Bucovina – FC Kaluș, 
scor final 1:2.  Acest rezultat adu-
ce echipa FC Bucovina pe ultimul 
loc, al 11-lea, în clasamentul ge-
neral al Ligii a II-a după 16 partide 
disputate. Lider în clasament este 
echipa Nyva (T), cu 32 de puncte, 
urmată de Polissia, tot cu 32 de 
puncte, și Veres cu 30 de puncte.

Sportivii nouăsulițeni, medaliați la Turneul 
internațional de judo Cupa „Bucovina”  

din Gura Humorului
În perioada 19-20 octombrie la Gura Humorului, 

România, s-a desfășurat Turneul internațional de 
judo Cupa „Bucovina”. Competiția a fost rezervată 
categoriilor de vârstă Under 9, U11, U13, U15 și U18 
și a reunit pe spațiile de luptă 230 de sportivi din 14 
echipe din Ucraina, Republica Moldova și România, 
inclusiv echipa Școlii de judo din orașul Noua Suliță, 

însoțită de antrenorul Iurie Pascari. Gruparea nouă-
sulițeană la individual a obținut următoarele rezulta-
te:

Locul 1: Artiom Savca, Ion Ștefanesa, Bogdan 
Paștarița, Ion Șugani.

Locul 2: Roman Alupii.
Locul 3: Stanislav Vasilachi și Ion Lupu.

Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN
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BERBECUL.  În primele două zile ale 
săptămânii, ar fi indicat să te ocupi de planuri 
de viitor și proiecte. S-ar putea să-ți apară idei 
despre cum să-ți finanțezi unele afaceri. Ține 
cont însă că în cursul zilei de marți ar putea 
apărea unele tensiuni între tine și superiori. 

Tot la începutul săptămânii ar fi indicat să-ți faci timp 
pentru prieteni, chiar dacă acest lucru nu implică vizite 
sau ieșiri prea lungi. 

TAURUL.  În pofida faptului că activitățile 
profesionale din prima parte a săptămânii sunt 
destul de complicate, dai dovadă de un ran-
dament ridicat la locul de muncă. De pe urma 
eforturilor depuse vei avea şi câştiguri fru-

moase. La mijlocul săptămânii se prevede un eveniment 
foarte important în relaţiile de cuplu. Profită de aceasta şi 
bucură-te împreună cu cei dragi. 

GEMENII.  Pare să-ți meargă foarte bine 
în plan profesional. Acest lucru se datorează 
conjuncturilor astrale armonioase de la înce-
putul și mijlocul săptămânii, care te aduce în 
atenția superiorilor. În ceea ce priveşte relaţii-
le,  asigură-te că măcar o parte din activități 

te aduc mai aproape de prieteni. Şi chiar ar trebui să-ți 
rezervi mai mult timp pentru ei.

RACUL.  În prima parte a săptămânii se 
creează conjuncturi astrale propice pentru a 
te ocupa de unele chestiuni financiare împre-
ună cu partenerul de viață sau de afaceri, dar 
și pentru a rezolva unele probleme birocratice. 
Atmosfera dintre tine și partenerul de viață ar 

putea fi destul de încărcată, lucru care pare să se dato-
reze faptului că nu puteți cădea de acord în privința unor 
chestiuni  de ordin gospodăresc. 

LEUL.  În această săptămână  ai un to-
nus bun și o stare de spirit optimistă. Indife-
rent în care domeniu lucrezi, cert este felul în 
care interacționezi cu ceilalți. Poţi comite erori 
destul de mari la serviciu, dacă nu comunici 
deschis și eficient cu cei cu care derulezi afa-

ceri. În relația cu partenerul de viaţă ar trebui să-ți faci 
timp pentru tine și persoana iubită. 

FECIOARA. Nivelul tău de randament 
este destul de ridicat în primele două zile ale 
săptămânii, ceea ce înseamnă că te vei ocupa 
cu activități profesionale mai complicate. Ești 
pe o curbă ascendentă și trebuie să profiți de 
acest moment. În familie este foarte important 

să-ți găsești timp de petrecut împreună cu persoana iu-
bită. S-ar putea ivi unele discuții în contradictoriu legate 
de bani. 

BALANŢA.  La mijlocul acestei săptă-
mâni, s-ar putea să dai dovadă de un nivel de 
productivitate mai ridicat decât de obicei. Mai 
exact, găsești soluții dintre cele mai ingenioa-
se la problemele cu care te confrunți. În fami-
lie s-ar putea forma unele tensiuni. Caută să-ți 

moderezi tonul vocii și să cauți mai degrabă o rezolvare 
decât să pui gaz pe foc.

SCORPIONUL.  Din punct de vedere 
profesional, nu te așteaptă o săptămână lu-
crătoare specială, dar s-ar putea ca ritmul în 
care se desfășoară lucrurile la serviciu să fie 
la un nivel mult mai înalt. Încearcă așadar să 
iei totul pe rând, în ordine, astfel încât să nu 

te pierzi cu firea. Familia va juca un rol foarte important 
în felul în care îți va merge săptămâna aceasta, are un 
aport clar la succesul tău.

SĂGETĂTORUL.  Orice ai întreprinde 
săptămâna aceasta pe plan financiar, asigu-
ră-te că este planificat temeinic în prealabil. 
Există posibilitatea ca lucrurile să evolueze 
într-o direcție negativă, care te expune riscu-
lui de a încasa o pagubă destul de serioasă. 

Acordă mai mult timp familiei, mai ales dacă în relaţia de 
cuplu ați trecut recent printr-o perioadă mai neplăcută. 

CAPRICORNUL.  În primele două zile 
ale săptămânii se conturează unele opor-
tunități financiare de neratat, care te ajută 
să-ți suplimentezi veniturile și să valorifici o 
parte din economii. Dat fiind că se manifes-
tă unele tensiuni între tine și superiori, s-ar 

putea ca aceste șanse de câștig să nu se datoreze unor 
stimulente financiare de la locul de muncă. Asigură-te că 
menții atmosfera armonioasă în familie. 

VĂRSĂTORUL.  La mijlocul săptămâ-
nii, nu-ți vor lipsi oportunitățile de a-ți rotunji 
bugetul fie prin faptul că îți depășești norma 
la serviciu, fie prin intermediul unor preocu-
pări extraprofesionale. În plan sentimental, cu 
excepția unor mici tensiuni în raport cu unele 

rude, nu se întrevăd alte momente care se disting de 
rutina evenimentelor din acest sector. 

PEȘTII.  În prima parte a săptămânii, 
s-ar putea ca unele proiecte să ia o turnură 
nu prea fericită și este nevoie de reacție din 
partea ta pentru a le redresa pe făgașul nor-
mal. În weekend, se recomandă să ai mai 
multă grijă cât anume cheltuiești.  Tot luni 

sau marți, e posibil ca un prieten să te dezamăgească 
în legătură cu reacția sa la un eveniment important 
pentru tine. 

HOROSCOP
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Sentiment mai puternic 
decât tot Universul

...A decis aceasta în acea zi acasă, 
la țară. Și-a adus aminte de o vorbă în-
țeleaptă din bătrâni că hotărâri de acest 
gen trebuie luate la rece și nu cu emoții. 
Și-a propus să mai stea câteva zile la 
oraș până când emoțiile se vor calma și 
va lua o decizie corectă. La vreo săp-
tămână și-a zis: „Fie ce-o fi, de ce să 
ucid un suflet? Dumnezeu nu-mi va ierta 
acest mare păcat. Mai bine mă duc aca-
să. El le va rândui pe toate cum o fi mai 
bine”. A venit la țară. Căuta pe toate că-
ile să ascundă de toți știrea până când 
într-o duminică Nicolae a chemat-o în 
ospeție să-i facă o plimbare prin casa 
proaspăt amenajată. Nu-și amintește 
cât de insistent a fost flăcăul în acea 
seară, dar în dimineața următoare s-a 
trezit în brațele lui vânjoase.

– De data asta nu-mi mai scapi, 
scumpa mea Angelica. Doi ani m-am 
tot gândit ce-o să mă fac, dacă te-am 
pierdut. 

Peste o lună cei doi au jucat o nuntă 
ca-n povești. După sărbătoare a început 
și viața cea de toate zilele. Rudele și 
prietenii au început a se chicoti „cum îi 
crește pântecelul ca pe drojdii”. Niculuță 
era în al nouălea cer de fericire:

– Voi avea un fecior. Neapărat fecior 
va fi.

Și numai Angela umbla îngândurată: 
va trebui să găsească un medic care să 
le spună tuturor că acest copil s-a năs-
cut fără vreme. Nu era ea prima și nici 
ultima femeie, care năștea copilul înain-
te de vreme.  Pe la început de Prier a 
venit pe lume Săndel. S-a născut sănă-
tos și în regulă. Ce argumente o fi avut 
medicul de a convins-o pe mama-soa-
cră cum s-a născut fără vreme un copil 
de aproape patru kilograme, Angela nu 
știe nici până azi. Și viața a început să 
curgă ca într-un basm frumos. Nicolae 
și-a amenajat o gospodărie de o rară 

frumusețe și punea suflet în toate pentru 
a-și vedea soția fericită. Își iubea fiul ca 
pe ochii din cap. Așa i se părea Angelei. 
Poate. Toate acestea o bucurau precum 
și venirea târzie a soțului acasă. Intimi-
tatea cu el era pentru femeie ceva nu 
chiar plăcut. Dar ce avea să facă, cum 
să-și ridice feciorașul? De aceea și dis-
cuțiile despre cel de-al doilea sau al trei-
lea copil se încheiau de cele mai multe 
ori cu nimic. Angela avea frică ca de foc 
de momentul când se va afla marea tai-
nă și Niculuță nu-l va mai iubi pe Săndel 
ca înainte. Dar Bunul Dumnezeu a vrut 
ca acest om bun la suflet să fie răsplătit. 
Într-o vară cei doi au plecat la odihnă și 
s-au întors fericiți acasă. Numai Angela 
arăta cam palidă și sleită de puteri, ceea 
ce a făcut-o să-și viziteze medicul de 

la oraș. Acesta i-a și comunicat că va fi 
mamă pentru a doua oară. 

„Numai nu una ca asta”, se gândea 
în sinea ei femeia. Și a recurs la șiret-
licurile pe care le știau babele mai bă-
trâne: cadă fierbinte și câte și câte. Știa 
că a făcut un mare păcat, dar... În anii 
următori a mai comis alte două crime. 
E clar că soțul, și nu numai el, nu a ști-
ut nimic despre toate acestea. Uneori, 
când era supărat, îi bătea în obraz că 
„iată Săndel e deja mare, Mâine-poimâi-
ne își ia zborul din cuibul nostru și vom 
rămânea singuri ca doi cuci”. Ce era să 
spună Angela? Le înghițea pe toate, bi-
ata femeie. Ținea în mare taină fericirea 
de scurtă durată, pe care a trăit-o cu ani 
în urmă. S-a jurat că o va păstra numai 
pentru sine și o va duce în mormânt.  

Dar o banală întâmplare avea să le 
pună pe toate la locul lor. Într-o după 
amiază Săndel a plecat cu niște prieteni 
să facă sport cu bicicleta. Peste vreo 20 
de minute Angela primi un telefon de la 
o cunoscută. Vocea tremurândă a femeii 
i-a dat de înțeles că s-a întâmplat ceva 
strașnic. La o intersecție din sat fiul a 
fost lovit de o mașină. În stare gravă a 
fost transportat de urgență la spitalul din 
Cernăuți. Biata mamă! Striga atunci cât 

o ținea gura și nu mai știa ce spune. 
– Doamne Dumnezeule, m-ai pe-

depsit pentru păcatele mele! De ce am 
fost atât de proastă?!

Lumea se uita nedumerită la ea și 
nu înțelegea nimic. Numai mamă-sa a 
înțeles totul. Dar nu i-a zis nimic atunci. 
De la câmp a sosit și Nicolae cu iuțeala 
fulgerului. Medicii nu-i lăsau nici o șansă 
bietului băiat. Prea mare a fost trauma 
în urma impactului. Pe deasupra, până 
a ajuns la spital a pierdut mult sânge. 
Oamenii în halate albe strângeau nedu-
meriți din umeri. 

Dar, și de data aceasta Bunul Tată 
Ceresc a fost de partea Angelei. Nico-
lae, om cu credință în suflet, nu se dezli-
pea de fecior, șoptind întruna rugăciuni. 
Ochii îi erau permanent în lacrimi și nu 
scotea o vorbă. Abia atunci Angela a în-
țeles ce păcat mare are în fața acestui 
bărbat. Medicul le-a spus că băiatul are 
nevoie de sânge și primii, care ar trebui 
să-l doneze, trebuie să fie părinții. Mai 
apoi s-a constatat că Săndel are grupă 
de sânge ca a tatălui. Și atunci când 
medicul a pus banala întrebare „De ce 
nu mi-ați spus că acest copil este înfiat” 
și le-a comunicat părinților că au la dis-
poziție o zi pentru a găsi sânge, Angela 
a înțeles că nu are încotro. Dar, a mai 
făcut o încercare: 

– Noi suntem părinții acestui copil și 
alții nu sunt.

– Am văzut multe și de toate în viața 
asta, copila mea, i-a zis medicul nete-
zind-o pe cap. Nu ar fi cazul să mă minți. 
Mai bine gândește-te de unde vei face 
rost de sânge. 

Nicolae a ieșit afară, iar apoi s-a în-
tors și a întrebat-o calm:

– Îl mai ții minte pe tatăl lui Săndel?
Angela amuți. Nu putea să scoată 

nici un cuvânt. 
– De ce taci, proasto, nu vezi că fe-

ciorul meu moare! – s-a răstit la ea băr-
batul.

Prin niște cunoscuți comuni l-au gă-
sit pe Valeriu. Acela a regretat mult de 
cele întâmplate. A consimțit să dea sân-
ge pentru feciorul său biologic, dar cu 
condiția că nevasta lui nu va afla nimic. 
Avea omul familie, un serviciu pe plăce-
re. Ba și de existența lui Săndel nu a ști-
ut nimic. Bănuia toți anii aceștia că acea 
ştrengăriță prostuță, căreia i-a sucit min-
țile cu mulți ani în urmă, s-a izbăvit de 
copil și-și trăiește viața cu altcineva...

Săndel a fost salvat, dar are frică de 
plimbarea cu bicicleta. După acea în-
tâmplare strașnică Angela s-a îndrăgos-
tit în propriul soț cu care conviețuiește 
de vreo 15 ani încoace. Nicolae i-a recu-
noscut apoi că a știut că acesta nu este 
copilul lui, dar nu a vrut să-i spună nimic 
de teamă că o va răni și o va pierde. Nu 
și-ar fi iertat asemenea eroare. Și apoi, 
nu este tată acel ce te face, ci acel ce 
te crește, te ridică pe picioare și te face 
om în viață. 

– Mare este Dumnezeu, spune cu 
lacrimi în ochi doamna Angela.    

După acea întâmplare a hotărât că 
Nicolae merită să aibă un copil al său. 
Dar a fost nevoie de ani de tratament, 
însă fără succes. Soțul i-a propus să 
înfieze un copil. Când Iuliana a împlinit 
patru anișori Dumnezeu s-a îndurat și a 
adus-o în casa lor pe Cristinica cea mi-
cuță. Ce-i mai trebuie unei femei pentru 
ca să se simtă împlinită și fericită? Sandu 
și-a întâlnit aleasa inimi și degrabă doam-
na Angela va dădăci nepoțeii. Nu înce-
tează să-i aducă laude Bunului Dumne-
zeu pentru că prin aceste întâmplări, prin 
care le-a fost dat să treacă împreună cu 
Nicolae, i-a arătat greșelile și a întors-o 
pe calea cea dreaptă. De câte ori stă de 
vorbă cu vreo fată, aduce vorbă de ace-
le întâmplări. O face din inimă, pentru a-i 
feri pe alții de asemenea păcate făcute în 
fața lui Dumnezeu. Și de fiecare dată se 
convinge că puterea Celui de Sus este 
mare și le pune pe toate la locul lor prin 
semnele pe care le arată Atotputernicul.   

Dumitru VERBIŢCHI(Sfârşit. Începutul vezi „L.C.” 
din 24 octombrie 2019)

Inima îi zicea să nu facă această crimă, să 
nu ucidă un suflet nevinovat. Nici nu dorea 

acest lucru. Erau încă prea proaspete și atât 
de puternice sentimentele pentru Valeriu. 
Fiecare dintre noi, muritorii, are parte în 
această viață de lecții din partea destinu-
lui. Aceste surprize sunt uneori plăcute, 
altădată vin ca un tunet din senin. Și nu 
fiecare are puterea de a le accepta și a le 
însuși. Unii trec peste ele, dând vraiște din 
mână. Și abia când viața înclină spre chin-
dii și în plete apar primele fire albe, oame-
nii își dau seama că Destinul, a fost blând 
cu ei și a avut atâta dreptate.
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Cel mai bun „medicament” natural împotriva răcelii 
şi stimulent puternic pentru imunitate

Poate fi administrată sub formă de tinc-
tură, capsule sau ceai. Echinaceea este o 
plantă bogată în vitamina C, vitamina B, ri-
boflavină, beta-caroten și minerale precum 
sunt fierul, calciu, magneziu, sodiu. De ase-
menea, planta are proprietăți antibacterie-
ne, antifungice, antivirale.

Sunt studii care arată că planta poate 
reduce șansele de apariție a unei răceli cu 
aproximativ 60 la sută. Totodată, cercetări-

le au arătat că planta poate trata bronșita, 
tuberculoza, infecțiile. Explicația constă în 
faptul că planta conține echinacozis – un 
antibiotic natural, având rolul de a face ce-
lulele imunitare să fie mai eficiente pentru 
a ataca o gamă de virusuri, bacterii, fungi, 
protozoare, ceea ce o face să trateze și bo-
lile infecțioase. Unele studii spun că aceas-
tă plantă  ar putea aduce beneficii și în tra-
tarea cancerului.

Produsele disponibile în comerț pot fi gă-
site în diferite forme: rădăcini uscate, frunze 
uscate, tincturi, tablete, ceaiuri, capsule.

Are efect pozitiv inclusiv în tratamentul 
diabetului. Un studiu recent  a demonstrat  
că echinaceea are efecte antidiabetice și că 
poate regla metabolismul insulinei și gluco-
za din sânge.

Iată care sunt principale-
le beneficii pe care le aduce 
echinaceea organismului:

* Echinaceea este benefică în reduce-
rea incidenței și duratei răcelilor.

* Studiile au arătat că un consum regu-
lat de ceai de echinaceea încă de la primele 
simptome ale gripei poate reduce severita-
tea și durata bolii.

* Este utilă în cazul durerilor de gât.
* Crește imunitatea, inclusiv numărul de 

celule albe.
* Reduce ridurile. Sunt studii care susțin 

că cremele care conțin această plantă pot 
ameliora ridurile cu până la 14%.

* Contribuie la tratarea acneei.
* Având un efect antiinflamator, planta 

reușește să reducă inflamația.
* Echinaceea poate combate bacteriile 

și paraziții.

* Planta se pare că ar putea să reducă 
anxietatea și să amelioreze starea celor 
care au depresie.

* Ameliorează durerea și reduce infla-
mația din corp.

* Echinaceea poate îmbunătăți rezis-
tența la insulină în cazul pacienților dia-
gnosticați cu diabet zaharat.

* Tratează și previne afecțiunile hepa-
tice. Sunt studii care arată că planta are 
ingrediente care au rol detoxifiant și poate 
proteja ficatul.

* Combate infecțiile de tract urinar. 
Sunt cercetări care au arătat că echina-
ceea contribuie la calmarea simptomelor 
specifice infecțiilor urinare. 

* Adjuvant în leziunile cutanate. Echi-
naceea are proprietăți antiinflamatorii, fi-
ind un remediu excelent pentru tratarea 
leziunilor cauzate în urma unui efort fizic 
sau sport, a accidentelor, căzăturilor, lo-
viturilor. 

În pofida multiplelor beneficii pe care 
le aduce organismului, echinaceea trebu-
ie să fie consumată la recomandarea me-
dicului sau a farmacistului. Aceasta are și 
contraindicații. De exemplu, sunt specia-
liști care spun că echinaceea ar putea da 
reacții alergice la copiii mai mici de 12 ani.

Echinaceea este o plantă „vedetă” pe piața 
produselor naturiste. Originară din America de 

Nord, este bogată în flavonoide, dar și în cupru, 
potasiu, iod sau fier și consolidează sistemul de 
apărare al organismului prin creșterea nivelurilor 
de properdină (complex de anticorpi naturali).

Lucruri neştiute despre beneficiile argintului. 
Ce efecte miraculoase are asupra organismului

Apa păstrată în vase de argint are ca-
litățile unui antibiotic natural extrem de 
eficient, tacâmurile din argint erau folosite 
de cei bogați, iar preoții săvârșesc Sfânta 
Împărtășanie cu lingurițe de argint. Apa 
sfințită rezistă, de asemenea, o perioadă 
lungă de timp în recipiente din argint.

Știința a confirmat că ionii de argint au 
efect bactericid, astfel că pot distruge nu 

mai puțin de 650 de viruși și germeni. Cei 
care consumă apă cu argint se spune că 
trăiesc mai mult, iar dacă porți bijuterii din 
argint ești mai calm, mai liniștit. De ase-
menea, argintul răspunde la PH-ul pielii 
tale.

Chinezii au fost printre primii care 
au descoperit virtuțile argintului, aceștia 
practicând acupunctura folosind ace din 

argint, iar fenicienii trans-
portau apa, vinul și laptele 
în vase de argint pentru a le 
păstra nealterate. În vechi-
me, grecii utilizau tacâmuri 
din argint pentru a evita in-
fecțiile precum dizenteria și 
împiedicau alterarea laptelui, 
folosind o monedă de argint.

Înainte de descoperi-
rea penicilinei, argintul era 
principalul dezinfectant. În 
prezent, NASA utilizează pe 
stațiile cosmice argintul colo-
idal pentru a transforma apa 
reziduală în apă potabilă. 

Argintul este, totodată, 
și un puternic antioxidant 
natural, distrugând radicalii 
liberi, cauza a peste 60 de 
boli, printre care și cancerul. 
În domeniul chirurgiei, argin-
tul este utilizat pentru unirea 
vaselor cerebrale. Cel mai 
eficace aport de argint este 
cel coloidal, care se absoarbe în sânge 
foarte repede.

Organismul uman are nevoie zilnic 
de 0,088 mg de argint. În ultimii ani, 
argintul coloidal este folosit în tratarea 
unor boli precum SIDA, revigorând sis-
temul imunitar al organismului. 

Apa cu argint coloidal se bea pe 
stomacul gol, din recipiente ambalate 
corespunzător, acordând atenție la sur-
sele de unde cumpărați această apă. În 
plus, ea se depozitează în locuri întune-
cate și nu cu temperaturi înalte.

(Leacuri și terapii)

Argintul era folosit încă din cele mai vechi tim-
puri în medicina tradițională ca antiseptic, în 

tratarea bolnavilor de tuberculoză, dar și ca dez-
infectant.

Rubrică susţinută de Valeria ŞTEFUREAC
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Flacăra iubirii, credinței 
şi speranței din candela inimii 

În loc de prefață autoarea propune la 
începutul volumului rugăciunea sa către 
Împăratul Ceresc, care este și „Domnul 

Timpului celui cu timp și fără timp, Dom-
nul Iubirii, Nădăjduirii și Bucuriei. Domnul 
și Dumnezeul meu, dacă nu mi-ai fi aprins 
candela inimii mele, Te-aș mai căuta?”. 
Acest act al căutării o impune pe autoa-
re să recunoască: „Printre pietre, printre 
stele,/ Printre cuvinte/ Îmi caut sufletul” 
(„Psalm II”). Elena Marița încearcă să ne 
convingă că în rugăciunile ei (toate poezi-
ile incluse în volum sunt rugăciuni expri-
mate prin metafore poetice, care atestă 
cunoașterea profundă a Sfintei Scripturi) 
predomină câteva cuvinte-cheie de dor: 
„Amintire – dor călătorit./ Căruntețe – dor 
istovit./ Moarte – dor împietrit./ Cruce – 
dor răstignit” („Cuvinte de dor”). Și dorul 
de limba maternă e tot o rugăciune: „O, 
Doamne, Cuvântule Sfânt,/ Dorul se face 
lumină,/ Lumina se-nalță-n Cuvânt” („Do-
rul de limba română”). 

Într-adevăr, poezia Elenei Marița este 
o înălțare în cuvânt, este însăși mișca-
rea rugăciunii: „Cum stau printre flăcări, 
printre ruine,/ În smoala fierbinte clo-
cotitoare/ Și trupul nu-mi arde odată,/ 
Înalță-Te, Doamne, până la mine/ Din 

Sfânta-Ți icoană/ Călcată-n picioare!” 
(„Înalță-Te, Doamne”). În cercul vicios al 
existenței noastre nu există o altă sal-
vare decât Domnul, care se poate înăl-
ța chiar din necredința oamenilor. Poeta 
face o asemănare între Crucea Mântui-
rii și cea a destinului: „Potrivește-mi pe 
umeri, Părinte,/ Crucea Tăcerii,/ Zdrelin-
du-mi genunchii în poclonire/ Să o înalț 
pe muntele sfânt/ Al Răbdării” („…Ci cum 
Tu voiești, fie”). 

Cununa de sonete de la sfârșitul vo-
lumului – „Tânguioasă, cutremurată că-
rare” – atestă măiestria poetică evidentă 
a autoarei acestor imnuri creștine. Ea are 
și o rugă aparte către Domnul, cerând 
să se facă românilor parte: „Pâinea din 
valea durerii/ Frânge-o, Stăpâne, și-o-m-
parte,/ Deschide-le văzul vederii/ Să se 
recunoască frate cu frate” („Fă, Doamne, 
românilor parte”). 

Dă-mi apă vie, 
Doamne

Dă-mi apă vie, Doamne,
Să nu mai însetez. 
Răsfrânge-mă cu neguri
Din cerul ne-nceput
În cumpănite ciuturi
Cu apă de băut.
Plutind în jos,
În miez de oglinzi, 
Să nu le sparg
Cu tânga, cu tăgada, 
Cu dorul de cel drag. 

Dă-mi apă vie, Doamne, 
Din sfântul Tău izvor. 
Cu surzii și ologii
Să beau, să fiu tămada 
Prelinsă-n trupul lor. 

Poezia Elenei MARIŢA este specifică și se ci-
tește în atmosfera de sinceritate a sufletului. 

Or, în ultimul timp, poeta cernăuțeană practică 
poezia sacrală și o face cu un succes deosebit, 
fapt remarcat de mai mulți istorici și critici lite-
rari din întregul spațiu spiritual românesc. Recen-
ta plachetă de versuri a Elenei Marița „Candela 
inimii”, apărută la Editura „Misto” în primăvara 
anului curent, nu este însoțită nici de prefață, nici 
de postfață, dar aceasta nu înseamnă că eveni-
mentul editorial nu va fi observat de criticii cu 
pană măiastră. 

Autori sunt mulți, editori – mai puțini, 
iar investitorii aproape că lipsesc 

La discuții participă doamna Ale-
xandrina Cernov, membru de onoa-
re al Academiei Române, dl Marin 
Gherman, doctor în politologie și 
poet, ambii din Cernăuți, dl Mircea 
Irimescu, inginer din Rădăuți, dna 
Gina Puică, lector universitar, doc-
tor din Suceava,  și scriitorul Arcadie 
Suceveanu din Chișinău. În cadrul 
acestor discuții, renumitul nostru 
bucovinean, dl Arcadie Suceveanu, 
a subliniat: „La Cernăuți, în toate 
perioadele au existat scriitori români 
(poeți și prozatori, dar și traducători 
din limbile rusă și ucraineană) de o 
incontestabilă valoare. Astăzi, cei 
mai importanți dintre ei s-au integrat 
cu succes în procesul literar gene-
ral românesc, cărțile lor apar și sunt 
comentate atât la Chișinău, cât și la 
București, Iași, Timișoara, Cluj-Na-
poca, creația lor figurează în diver-
se culegeri și antologii, numele lor 
este inclus în mai toate dicționarele 
și enciclopediile literare românești. 
Uneori, ei reușesc să-și scoată căr-
țile și la Cernăuți, dar acestea sunt 
apariții sporadice, tipărite în afara 

unor programe editoriale finanțate 
de stat. Cel mai mare „minus” însă 
îl constituie faptul că tipăriturile în 
limba română sunt extrem de puține 
și nu ajung în fondurile bibliotecilor 
publice și școlare. Câtă vreme în 
nordul Bucovinei tipăriturile în limba 
română sunt mereu insuficiente, se 
impune de urgență crearea la Cer-
năuți a unei edituri românești im-
portante, de nivelul celor ucrainene. 
În interbelic, aici au existat zeci de 
case de editură și librării. Și nu tre-
buie să-i sperie pe cei ce nu au cu-
rajul să facă un asemenea pas lipsa 
unor condiții propice de constituire 
și funcționare a unei asemenea edi-
turi, căci ele, am în vedere condiții-
le, întotdeauna pot fi create”. 

Nu punem la îndoială adevă-
rul spuselor poetului Arcadie Su-
ceveanu, însă realitatea e cu totul 
alta: rar care editură are un nivel 
de rentabilitate înalt, chiar dacă edi-
tează cărți în limba de stat cu tiraje 
mult-puțin mai mari decât le au căr-
țile în limbile minorităților naționale, 
inclusiv în limba română. Pentru 

ca editorului să-i fie convenabil să 
tipărească asemenea cărți, cheltu-
ielile trebuie să le suporte autorul 
sau, în cel mai bun caz, sponsorul 
acestuia. Iar în perioada reformelor 
și crizelor economice este aproape 
imposibil să contezi pe subvenții 
din partea statului. Și dacă, în cele 
din urmă, se găsește un investitor, 
acesta ar prefera alt domeniu de 
activitate, dar nu editurile.  Editarea 
de carte este doar o parte a proce-
sului, ea mai trebuie comercializată, 
fapt asupra căruia au accentuat și 
alți participanți la discuția inițiată 
de revista „Mesager bucovinean”.  
În acest context dl Marin Gherman 
conchide: „O editură românească 
nu poate concura cu o editură ucrai-
neană. Ar fi bine să existe un fond 
special, acordat de Kiev sau de Bu-
curești, dacă nu vrea Kievul, pen-
tru tipărirea de carte românească. 
Aceasta ar scuti micile edituri româ-
nești din regiune de grija de a găsi 
sponsori. Din păcate, posibilitățile 
financiare ale acestor edituri sunt 
atât de modeste, încât nici nu poate 

fi vorba de investirea unor bani pro-
prii în producția de carte. Autorii de 
cele mai multe ori scot ultimii bani 
din buzunar pentru a edita o carte. 
Situația este mai mult decât tristă”. 

Soluția pe care o propun partici-
panții la discuție este cea a rezisten-
ței prin cultură, ceea ce pentru co-
munitatea românească din Ucraina 
nu este ceva nou. 

Revistele în limba română pentru românii din Ucraina, de regulă, apar 
spre finele anului, periodicitatea lor neputând fi respectată din sim-

plul motiv al lipsei finanțării. Astfel, recent au văzut lumina tiparului 
primele două numere (comasate într-un singur volum solid) pentru anul 
curent ale revistei de cultură „Mesager bucovinean”. Tema principală, 
titrată pe copertă, este „Literatura română în Ucraina”. Or, după cum 
remarcă mediatorul discuțiilor pe tema dată, Ștefan HOSTIUC, poet, 
istoric literar și redactor-șef al revistei,  „românii din Ucraina trebuie să 
aibă mereu în vedere că, în lipsa unui mediu lingvistic sănătos, literatura 
română este cel mai important mijloc prin care își formează deprinderi 
de exprimare corectă și își păstrează identitatea națională, iar instituțiile 
statului român înființate special pentru a-i sprijini nu trebuie să uite nicio 
clipă că au datoria sacră să le vină în ajutor prin strategii serioase și de 
lungă durată”.  

  Pagină realizată de Vasile CARLAȘCIUC
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În aceste zile de toamnă darnică, ca livezile și viile gospodarilor din 
suburbia Roșa a Cernăuțiului,  a rotunjit o frumoasă vârstă doamna 

Domnica
JITARI

În această zi deosebită a toamnei vieții sale ea are tot motivul să se 
bucure și să fie mândră. Împreună cu soțul Gheorghe au crescut și au 
educat cu dragoste și înțelepciune părintească șase copii: cinci fiice și 
un fecior. Toți copiii lor sunt în rând cu lumea, îşi au familiile şi copiii lor. 

Cu prilejul zilei de naștere, doamna Domnica primeşte cele mai sin-
cere felicitări din partea celor dragi: fiica Stela împreună cu soțul Petru, 

fiica Angela și soțul ei Vasile,  fiul Vasile împreună cu soția Svetlana, fiica Victoria împreună 
cu soțul Andrei,  fiica Violeta și soțul ei Gheorghe, fiica Ana împreună cu soţul Dumitru. Au 
venit cu cadouri pentru scumpa bunică şi străbunică cei paispre-
zece nepoți și cei doi strănepoți. Au pregătit urări de sănătate și 
de bine pentru sărbătorită celelalte rude apropiate, cuscrii, priete-
nii, dar, îndeosebi, foştii colegi de clasă. 

Să ne trăiești, scumpa noastră, mulți ani, să fii sănătoasă și să 
te simți fericită în acest cerc atât de larg al celor care te iubesc, te 
stimează, te susțin, îți urmează povețele  și te bucură prin fapte 
bune. 

La mulți ani și toți fericiți!

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
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.

ÎN ATENŢIA 
CITITORILOR!

Dacă doriţi ca felicitările şi publicita-
tea 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 te-
lefon şi E-mail) pentru a clarifica mai 
multe detalii despre sărbătorit.

Colectivul redacţiei

LIBERTATEA
www.lyberti.com

CUVÂNTULUI

liderul presei românești
din Ucraina

www.lyberti.com
lcuvantului@gmail.com

tel. 050 722 64 65

01886
www.lyberti.com

2 luni –  27,34 grn.

2
0
1
9

CONTINUĂ 
ABONAREA 

FII PRIETENUL NOSTRU PE:

In memoriam 
La începutul acestei săptămâni, în drum spre o nouă întrunire pedagogică, a nimerit într-un tragic accident 

rutier la Priprutia,   profesoara de română de la Școala din Stroiești, raionul Noua Suliţă, 
Ludmila ROTARU, 

profesoară-metodistă, eminentă a Învățământului public din Ucraina, o promotoare neobosită a valorilor și 
tradițiilor populare românești. 

Ludmila Rotaru s-a înălțat la ceruri, unde se va întâlni cu alesul inimii – poetul și pedagogul 
Grigore Rotaru, bunul ei soţ, trecut şi el în eternitate cu mai mulţi ani în urmă. Iar cu un an îna-
inte de acest sfârșit tragic pentru ea, Ludmila Rotaru a scris o carte despre satul ei de baștină 
– Stroiești. Prin aceasta a  lăsat o amintire frumoasă în urma ei, precum și prin multe alte fapte 
bune de servire,  prin instruire și cultură, a neamului românesc. 

Fie-i ţărâna uşoară şi veșnică pomenirea!
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Concursul din acest an s-a des-
fășurat în capitala Indoneziei, la 
Manila. Miss Earth este unul dintre 
cele patru mari concursuri de fru-
museţe, alături de Miss Internatio-
nal, Miss Universe şi Miss World. 

Regina frumuseții din anul 2019 
a fost aleasă, în premieră, din Pu-
erto Rico. Aceasta este o tânără 
de doar 21 de ani din Puerto Rico, 
pe nume Nellys Pimentel. Ea este 
născută și crescută în San Juan, 
capitala statului, din părinţi emi-
granţi din Republica Dominicană.

Pe locul secund și Miss Air 2019 
a fost desemnată Miss SUA, Ema-
nii Davis.

Pe ultima treaptă a podiumului 
s-a situat Klara Vavruskova din 
Cehia. Aceasta a intrat în posesia 
coroanei Miss Water 2019.

Miss Fire 2019 şi menţiune a 
obţinut Miss Belarus, Alisa Mane-
nok.

Nellys Pimentel este numi-
tă acum „cea mai frumoasă 
femeie din lume”! Acest lu-
cru se întâmplă după ce a 
pus mâna pe unul dintre cele 
mai râvnite trofee din lume, 
Miss Earth 2019.  

Ea este „Miss Earth 
2019”.  Cea mai  
frumoasă femeie  
de pe pământ este  
din Puerto Rico 


