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De ce medicamentele în Ucraina 
sunt mai scumpe ca în UE

Diferența preţului la medicamente 
identice în Ucraina și în străinătate este 
foarte mare. Din acest motiv, ucrainenii 
(în special cei care locuiesc în zonele 
de frontieră) merg după medicamente 
în statele UE. Cei din regiunea Cernăuți 
sunt clienți frecvenți ai farmaciilor din 
România, unde poți găsi medicamente 
de calitate la un preț cu mult mai redus. 
În statele UE  toate medicamentele 
care ajung în  farmacii sunt supuse la 
numeroase testări și controale. Aces-
tea trebuie să corespundă standardelor 
internaționale, precum și cerințelor UE.

Potrivit experților în sfera farmace-
utică, în spatele schemelor prin care 
prețurile medicamentelor din Ucrai-
na devin cosmice se află autoritățile, 
în special,  Ministerul Sănătății. Spre 
deosebire de UE, unde procedura de 

înregistrare a medicamentelor este 
transparentă, în Ucraina  există o serie 
de scheme de corupție. Aici operează 
o adevărată mafie farmaceutică con-
trolată de autoritățile statului. Experții 
numesc mai multe motive pentru care 
unele medicamente din Ucraina sunt 
de câteva ori mai scumpe decât în 
străinătate. În primul rând, producăto-
rii sunt obligați să includă în preț  atât  
riscurile valutare, cât și cele legate de 
fenomenul  corupției. În plus, piața far-
maceutică încearcă să se protejeze din 
cauza lipsei garanțiilor de rambursare, 
prin care sistemul de sănătate influen-
țează accesibilitatea la serviciile me-
dicale și medicamente. Un al factor se 
referă la  monopolul distribuitorilor au-
tohtoni care dețin 94% din toată piața 
farmaceutică  din Ucraina.

Actual

Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN 

Buletinul
meteo

Se anunţă prăpăd la Vama din Cernăuţi! 
Reorganizare și disponibilizări în masă

Șeful Serviciului Vamal de Stat din 
Ucraina, Maxim Nefiodov, a anunțat  des-
pre crearea unui nou Birou Vamal în re-
giunea Cernăuți. Nefiodov spune  că în-
treg personalul vamal va trece „printr-un 
proces de purificare”, iar șeful Vămii Cer-

năuți, Mykola Salagor, va fi înlăturat din 
funcție. „Cine demonstrează că este un 
angajat de încredere, eficient, onest și 
profesionist nu trebuie să se îngrijoreze 
cu privire la locul de muncă. Vom căuta 
oportunități pentru a atrage cel mai bun 

personal”, a spus Nefiodov. Personalul 
vamal urmează să fie angajat pe bază de 
concurs. Actualmente în funcția de șef al 
noului Birou Vamal din regiunea Cernăuți 
a fost desemnat Ilia Samușko. Nefiodov 
a explicat că aceasta este o conducere 

temporară a structurii, care va fi schim-
bată în curând. „Domnul Samușko este 
acum managerul tehnic. În ceea ce pri-
vește cine va conduce structura pe ter-
men lung, va avea loc un concurs la  care 
toată lumea va avea dreptul să partici-
pe”. Noul Birou Vamal își va începe acti-
vitatea în decembrie 2019.  

Reamintim că în timpul recentei vizite 
în regiunea Cernăuți, Maxim Nefiodov a 
dispus ca autoritățile locale, în termen de 
o săptămână, să prezinte propuneri de 
spații pentru noul Birou Vamal. Nefiodov 
și Premierul Oleksii Gonciaruk și-au ex-
primat indignarea că Vama din Cernăuți 
închiriază spații de la o firmă privată, pro-
prietarul căreia ar fi implicat în scene de 
contrabandă. De asemenea, Premierul 
a pus sub semnul întrebării eficacitatea 
metodelor de luptă împotriva contraban-
dei la Vama din Cernăuți. 

Pentru a spune clar: „Desigur, s-au 
pregătit bine pentru vizita noastră. Totul 
este curat,  nu sunt  cozi, vedem  șoferi 
mulțumiți, scaner care funcționează și așa 
mai departe. Desigur, acest spectacol nu 
ne-a impresionat”, a declarat Premierul 
Gonciaruk după vizita efectuată la PTF 
„Porubne” la sfârșitul lunii octombrie. 

În plus, Gonciaruk a făcut apel la 
Procurorul General, Ruslan Riaboșapka, 
privind demiterea procurorului regiunii 
Cernăuți. „Cu un procuror onest sistemul 
de contrabandă nu poate continua doi 
ani  la rând", a spus Premierul. Săptă-
mâna aceasta procurorul regiunii Cer-
năuți, Oleg Sobol, și-a dat demisia din 
funcție. Potrivit purtătorului de cuvânt 
al Procuraturii regiunii Cernăuți, Natalia  
Sokolovska, cererea de demisie a fost 
semnată vineri, 1 noiembrie. 

„Ce faci 
pentru tine, 

dispare odată 
cu tine, 
ce faci 

pentru alţii, 
rămâne pentru 

eternitate”. 

 Albert 
Einstein
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Pagină realizată de Mihai URSU

Salariile profesorilor vor creste cu  9 la sută în 2020
Potrivit proiectului Bugetului de Stat 

pentru anul 2020, salariile cadrelor didacti-
ce vor crește cu 9% în 2020.  Serviciul de 
presă al Ministerului Învățământului anun-
ță într-un comunicat de presă că  salariile 
profesorilor debutanți, care au o vechime 
de muncă de până la 10 ani, vor beneficia 
la sfârșitul anului 2020 de un adaos la sa-
lariu de aproximativ 21 mii de grivne.  În 
prezent, un educator de grădiniță  primește 
un salariu mediu de 6.500 grivne, un tânăr 
profesor – 6.410 grivne, iar  un cadru di-
dactic  cu experiență de categorie superi-
oară – 8.182 grivne. În proiectul Bugetului 
de Stat pe anul 2020 pentru sfera învăță-
mântului sunt prevăzute 136,4 miliarde de 
grivne, cu 7,7 miliarde mai mult decât în 

2019. Anterior, Guvernul Groisman anunța 
că în 2020 salariile cadrelor didactice vor 
crește cu 20-70%.  Pentru aceasta sunt 
necesare 45 miliarde de grivne, anunța 
actualul ministru al Învățământului, Han-
na Novosad. Potrivit ei, pentru economia 
ucraineană, acestea sunt „fonduri giganti-
ce, care  trebuie luate de undeva și date 
lucrătorilor din învățământ”. 

De remarcat că în planurile Guvernului 
figurează și închiderea a unui număr sem-
nificativ de școli incomplete  „Vom optimiza 
rețeaua de școli, astfel încât copiii să poată 
studia la acele școli, unde există profesori 
calificați la fiecare materie și un număr su-
ficient de materiale didactice”, a declarat 
Premierul Oleksii Gonciaruk.

Ambasadorul SUA la UE recunoaște 
că a condiţionat un ajutor pentru Ucraina 

în schimbul unei anchete asupra lui Biden
Ambasadorul american la Uniunea 

Europeană a recunoscut că a condiţionat 
un ajutor militar destinat Ucrainei pentru 
deschiderea unei anchete asupra unu-
ia dintre rivalii democraţi ai lui Donald 
Trump, Joe Biden, cu prilejul audierii la 
care a participat în cadrul anchetei pentru 
destituirea preşedintelui american. Audiat 
prima dată pe 17 octombrie, ambasadorul 
la UE Gordon Sondland, multă vreme un 
aliat apropiat al lui Donald Trump, a reve-
nit luni în Congres pentru a-şi completa 
mărturia cu câteva adăugiri importante, 
care dau consistenţă dosarului anchetei 
care îl vizează pe Donald Trump în Con-
gres. Sondland a declarat că i-a explicat 
unui consilier al Preşedintelui Ucrainei, 
Volodymyr Zelenskyi, că acest ajutor mi-
litar nu va fi „în niciun caz" deblocat, atâta 
timp cât Ucraina nu va anunţa public că va 

declanşa o anchetă asupra afacerilor lui 
Joe şi Hunter Biden pe teritoriul său. „Îmi 
aduc aminte acum că am discutat indivi-
dual cu (Andrei) Iermak pentru a-i spune 
că reluarea ajutorului american nu se va 
întâmpla în niciun caz până când Ucraina 
nu va furniza o declaraţie publică împotri-
va corupţiei despre care vorbim de nume-
roase săptămâni”, a precizat el.

Convinşi că deţin dovezi ale unui 
„abuz de putere” al preşedintelui prin 
presiunile exercitate asupra Kievului, de-
mocraţii au declanşat pe 24 septembrie 
această anchetă în Camera Reprezentan-
ţilor, unde deţin majoritatea. Republicanii 
deţin însă majoritatea în Senat, care va 
trebui să dea verdictul asupra suspendă-
rii lui Donald Trump după ce Camera Re-
prezentanţilor va vota pentru punerea lui  
sub acuzare.

Rusia promite ajutor 
financiar pentru 

restaurarea Muzeului 
Pușkin din Chișinău

Republica Moldova va primi un 
ajutor financiar însemnat de la Rusia, 
după ce președintele Vladimir Putin 
a promis, marți, că va ajuta la resta-
urarea Muzeului Pușkin din Chișinău. 
„Referitor la aceste obiective aflate 
peste graniţă, mai exact la Muzeul 
Puşkin din Republica Moldova, vom 
discuta cu autorităţile moldovene şi, 
dacă vor avea nevoie de ajutor, noi 
suntem gata să acordăm un sprijin fi-

nanciar pentru refacerea obiectivelor 
Puşkin”, a declarat şeful statului rus 
în timpul unei şedinţe a Consiliului 
pentru Relaţii Interetnice şi Consiliului 
pentru Limba Rusă.

Casa-Muzeu „Aleksandr Serghee-
vici Puşkin” se află într-o clădire din 
Chişinău, unde poetul rus a locuit timp 
de o lună în anul 1820. Casa respec-
tivă se află într-o stare avariată și  ne-
cesită o reparație urgentă. 

Gorbaciov: Lumea 
se află în faţa unui 
„pericol colosal”

Fostul lider sovietic, Mihail Gorbaciov 
(88 de ani), a atras atenţia, într-un inter-
viu pentru BBC că tensiunile dintre Rusia 
şi Occident şi posibilitatea ca cele două 
părţi să renunţe la tratatele privind arme-
le nucleare reprezintă un „pericol uriaş”. 
Gorbaciov, ultimul lider al fostei Uniuni 
Sovietice, a câştigat Premiul Nobel pentru 
Pace în 1990 pentru „rolul său conducător 
în procesul de pace” care a dus la căderea 
Zidului Berlinului şi „a adus Războiul Rece 
la un sfârşit paşnic”. „Atâta timp cât exis-
tă arme de distrugere în masă, în special 
arme nucleare, pericolul este uriaş”, a spus 
Gorbaciov, răspunzând unei întrebări dacă 
recentele tensiuni ar putea duce la o con-
fruntare. „Toate statele, absolut toate sta-

tele, trebuie să declare că armele nucleare 
trebuie distruse. Asta pentru a ne salva pe 
noi şi planeta”, a declarat el.

Deşi mulţi analişti susţin că Războiul 
Rece s-a încheiat după prăbuşirea Uniunii 
Sovietice în 1991, Gorbaciov a spus că at-
mosfera dintre Rusia şi Occident rămâne 
„rece, dar e tot război”. „Uitaţi-vă la ceea 
ce se întâmplă. În diferite locuri se întâm-
plă încăierări, schimburi de focuri de armă. 
Avioane şi nave sunt trimise peste tot. Nu 
este genul de situaţie pe care să ne-o do-
rim”, a afirmat el. Gorbaciov a declarat că 
principiul său în timpul mişcării din Germa-
nia de Est care a dus la căderea Zidului 
Berlinului a fost că „nu trebuie să existe 
vărsare de sânge”.
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Corupţia din România păgubește omenia
M-am convins că o mare 

pacoste pentru oameni este 
corupția. Este un fenomen 
care lasă rădăcini adânci în 
conștiința cetățenilor din dife-
rite țări; și la noi în Ucraina, și 
în România vecină. Îmi permi-
te să afirm aceasta încercările 
grele prin care trece fiica mea 
împreună cu cei doi copii ai 
săi, căsătorită în România cu 

Viorel Tamaș și domiciliată la 
Cluj-Napoca. Despre aceasta 
am mai scris în „Libertatea Cu-
vântului”, dar vreau să explic 
situația cu corupția. Din cauza 
violenței în familie fiica a dat 
la divorț. Procesul urma să fie 
judecat la Cluj-Napoca, dar 
autoritățile judecătorești de 
acolo au declarat că nu sunt 
competente și au transferat 

procesul în Franța, motivând 
prin faptul că familia a trăit 
acolo mai mult de jumătate de 
an, ceea ce nu este adevărat. 
Tatăl copiilor și fostul soț, Vio-
rel Tamaș, a declarat că el are 
bani și poate cumpăra toată 
justiția din România. Are pen-
tru corupție, dar nu pentru a 
plăti copiilor pensia alimenta-
ră. Astfel el nu i-a permis fiicei 
noastre, fostei lui soții, ca îm-
preună cu copiii să-și viziteze 
părinții la Cernăuți. Și justiția 
e de partea lui. Atunci îmi pun 
întrebarea: oare cum se poa-
te într-o țară europeană dez-
voltată să se facă un proces 
fără a înștiința una din părți (în 
cazul dat este vorba de fiica 
noastră) și fără să i se aducă 
la cunoștință decizia luată în 
acest proces? Răspunsul meu 
e că se poate. E dureros să 
constat că în România exis-
tă o corupție totală. Corupți 
sunt și oamenii legii, și medi-

cii care dau ade-
verințe false. Este 
afectată și instituția 
Protecția copilului 
din Cluj-Napoca. 
Ea în loc să apere 
copiii fiicei mele, 
adică a nepoților 
noștri, de fărăde-
legile comise față 
de ei de tatăl lor, îl 
protejează  pe un 
tată bețiv și agresiv. 
Avem dovezi scrise 
medico-legale și fo-
tografii care dove-
desc aceasta. 

Autorităților judiciare care 
se ocupă cu chestiunea dată 
vreau să le spun că nepoții 
noștri, adică fiica și fiul lui Vi-
orel Tamaș au domiciliu în Ro-
mânia, li s-a eliberat certificate 
de naștere românești, la Am-
basada României în Franța, 
în România au fost botezați. 
Deci, procesul judiciar trebuie 

să aibă loc în România și nu 
în Franța, unde familia a trăit 
temporar câteva luni. 

Am dovezi convingătoare 
pentru fiecare cuvânt așternut 
pe hârtie, pot să jur cu mâna 
pe Biblie. 

Florin CERNĂUȚEANU

Trei milioane grivne pentru 
gospodarii ce cresc bovine
În regiunea Cernăuți circa 

două mii de săteni au primit 
subvenții din partea statului 
pentru întreținerea tineretului 
bovin. Lor li s-au plătit circa 3 
milioane grivne. De la începu-
tul anului și până în prezent de 
acest program de stat de sus-
ținere a sectorului zootehnic 
s-au folosit 3.760 de persoane 
fizice, care au întreținut 6.914 
capete de tineret bovin.  Lor li 
s-au plătit 10.131,2 mii grivne. 
Iar zece persoane au primit 

187,6 mii grivne pentru întreți-
nerea a 213 capete de bovine. 
Consiliile locale continuă să 
primească documentele de la 
săteni, prevăzute de progra-
mul în cauză, până la data de 
1 decembrie. 

Între timp, statisticile di-
fuzează date îngrijorătoare. 
Numai jumătate din populația 
rurală din regiune țin pe lângă 
casă animale sau păsări. Dar 
cote de pământ au 74 la sută 
din locuitorii satelor.

Probleme și soluții 

  Pagină realizată de Vasile 
CARLAȘCIUC

Producţie cu marca „Gligor”
O gospodărie agricolă pros-

peră trebuie să dispună măcar de 
o secție de prelucrare a producți-
ei. De acest principiu se condu-
ce decenii la rând domnul Ștefan 
Gligor, în prezent conducătorul 
Gospodăriei „Spicul de aur” din 
Stroiești și Vancicăuți, raionul 
Noua Suliță. În afară de sectoa-
rele de creștere a plantelor și cel 
zootehnic, aici funcționează secții 
auxiliare. Gospodăria dispune și 
de o livadă frumoasă care ocupă 
o suprafață de circa 50 hectare, 
iar pentru păstrarea fructelor a 
fost construit un depozit modern. 

Anul trecut, când recolta de mere 
a fost foarte bogată, mulți pomi-
cultori au fost nevoiți să vândă 
fructele la un preț mic. Unii, pro-
babil, au regretat că nu aveau 
secții de prelucrare. Iar legenda-
rul gospodar Ștefan Gligor s-a 
decis să creeze cât mai repede 
o astfel de secție. Ea deja a fost 
pusă în funcțiune.

Întreprinderea se află la Stro-
iești, având denumirea „Gligor” 
– în cinstea acestei renumite 
dinastii de specialiști în agricul-
tură. Este o afacere de familie. 
De prelucrarea fructelor se ocu-

pă  fiul domnului Ștefan Gligor 
– Leonid împreună cu soția sa 
Sofia, precum și nepoții. Iar pro-
ducția cu marca „Gligor”, care 
corespunde standardelor de stat, 
sunt sucurile naturale fără zahăr, 
chipsuri din mere și paste din 
prune. Utilajele necesare pentru 
pregătirea acestui asortiment 
de produse au fost procurate la 
Harkiv, în China și Austria. Un 
avantaj al producției cu marca 
„Gligor” constă în aceea că ea 
este naturală și de calitate înaltă. 
În primul ei sezon întreprinderea 
va prepara și va realiza sucuri 

combinate din zarzări și  mere, 
din prune și mere și din vișine 
și mere.  Deocamdată piața de 
realizare a producției este urmă-
toarea: în anumite restaurante și 
cafenele din câteva regiuni ale 
Ucrainei, precum și peste hotare, 
iar chipsurile din mere sunt între-
bate în Țările Baltice și chiar în 
SUA. Pasul următor este extin-

derea sferei de realizare: în ma-
gazine și la ospătăriile din școli 
și grădinițe. 

Pentru dezvoltarea producției 
este nevoie și de o susținere din 
partea statului. Aceasta, după 
cum consideră dl Leonid Gligor, 
ar normaliza prețurile la produse-
le întreprinderii.
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  Pagină realizată de Dumitru VERBIȚCHI

Șapte ani de pușcărie pentru 
tentativa de asasinare a nurorii

Un bărbat în vârstă de 71 de ani a fost condam-
nat la șapte ani de privare a libertății pentru tentati-
va de a-și ucide nora. Ancheta a stabilit că în luna 

mai a anului curent, aflându-se în stare 
de ebrietate, bărbatul a intrat într-un 
conflict verbal nu noră-sa, care i-a luat 
partea soacrei. Inculpatul și-a bătut so-
ția, iar nora, văzând-o plină de sânge, 
a chemat poliția, însă victima a refuzat 
să scrie plângere la poliție. După ple-
carea polițiștilor, bărbatul a hotărât să 
se răzbune pe noră și i-a aplicat trei lo-
vituri de cuțit. Din fericire, femeia a re-
ușit să scape din mâinile lui și să fugă 
la vecini, care au și chemat ambulanța 
și poliția. Numai intervenția operativă a 
oamenilor în halate albe i-au salvat via-
ța femeii. Șapte ani de detenție pentru 
tentativă de omor premeditat – aceas-
ta este sentința ce i-a fost pronunțată 

bătrânului de către Judecătoria raională Herța. Până 
când sentința va obține putere de lege, inculpatul va 
fi ținut sub strajă.   

Accident cu urmări fatale 
la Chiţmani

O tânără de 22 de ani și-a pier-
dut viața în urma unui tragic acci-
dent rutier, care s-a produs în una 
din localitățile raionului Chițmani. 
Șoferul, un tânăr de 18 ani din sa-
tul Gavrilivți, care se afla la volanul 
unui VAZ-2106 în stare de ebrie-
tate, la un moment dat a pierdut 
controlul asupra volanului și a ad-
mis ieșirea mijlocului de transport 
în afara șoselei și tamponarea de 
un copac. Tânăra în vârstă de 22 
de ani a murit la locul impactului, 
iar șoferul, și alți trei pasageri, între 
care doi minori, au fost spitalizați 
cu traume de diferit grad. Poliția a 
fixat o serie de expertize. Cercetă-
rile continuă.     

Un muc de ţigară aruncat 
l-a costat viaţa

Pompierii au fost alertați în legă-
tură cu un incendiu ce a izbucnit în 
localitatea Colincăuți, raionul Hotin. 
În casa cuprinsă de flăcări locuia un 
bărbat în vârstă de 49 de ani, care îi 
ajuta pe proprietari la treburile din gos-
podărie. Potrivit estimărilor prealabile 
ale specialiștilor, cauză a incendiului ar 
putea fi fumatul în pat. Probabil, băr-
batul ar fi adormit cu mucul de țigară 
în mână, iar ulterior l-ar fi scăpat jos, 
ceea ce a și cauzat incendiul. Flăcările 
s-au extins destul de rapid, deoarece 
în jurul casei erau depozitate lemne, 
iar în interior se aflau mai multe lucruri 
ușor inflamabile. Focul a fost observat 
de proprietari, însă prea târziu. Pom-
pierii au descoperit în interiorul casei 
corpul bărbatului de 49 de ani, deja 
fără semne de viață.      

Corpurile a doi bărbaţi 
descoperite de trecători

În localitatea Mahala din ra-
ionul Noua Suliță a fost găsit un 
bărbat mort cu vârsta de apro-
ximativ 55 de ani. Medicii legiști 
au stabilit că acesta ar fi murit 
de pneumonie. Iar într-o păduri-
ce din satul Burdei, raionul Chi-
țmani, localnicii au descoperit 
corpul dezmembrat deja al unui 
necunoscut de sex masculin de 
aproximativ 40-50 de ani. Po-
lițiștii încearcă să stabilească 
identitatea bărbatului și cauzele 
decesului. Corpurile au fost ex-
pediate pentru efectuarea ex-
pertizelor necesare. 

Înecat în propria curte    
Un bărbat din satul Clișcăuți, 

raionul Hotin, s-a înecat în pro-
pria curte. Corpul său, care a stat 
aproape o săptămână în fântâ-
nă, a fost descoperit de fiică-sa. 
La fața locului au fost chemați 
lucrătorii poliției și colaboratorii 

Serviciului de stat pentru situațiile 
de urgență. Deocamdată nu sunt 
cunoscute circumstanțele în care 
s-a produs tragica întâmplare. 
Corpul neînsuflețit a fost expediat 
la Noua Suliță pentru efectuarea 
expertizei medico-legale.   

Grup criminal, care se 
preocupa de fabricarea 

banilor falși, reţinut 
la Cernăuţi

Nouă locuitori ai ținutului cu 
vârste cuprinse între 19 şi 39 de 
ani foloseau valută străină falsă 
pentru procurarea mijloacelor 
de transport și tehnicii digitale. 
Organizator al grupului criminal 
era un cernăuțean în vârstă de 
19 ani. Polițiștii au avut nevoie de 
aproape un an pentru a-i identifi-
ca pe membrii grupului. Până în 
prezent a fost stabilită complicita-
tea lor la 15 cazuri de acest gen. 
Zilele trecute, lucrătorii poliției 
l-au reținut pe organizatorul gru-
pului și pe încă un membru al lui 
exact în momentul când efectuau 

o cumpărătură ordinară pentru 
suma de 2,5 mii de dolari ame-
ricani contrafăcuți. Polițiștii au 
efectuat, de asemenea, o serie 
de percheziții la domiciliul și în 
mașinile membrilor grupului. În 
total, în timpul acestor percheziții 
au fost sustrase circa 62 mii de 
dolari americani, jumătate dintre 
ei fiind falși. De asemenea, au 
fost sustrase 5,5 mii euro și 166 
mii grivne, bani obținuți pe cale 
criminală, precum și arme și mu-
niții. Infractorii riscă cu închisoare 
pentru o perioadă de zece ani cu 
confiscarea averii.        

Accident la Mahala 
comis de un șofer beat

Șoferul unui DAF, aflat în sta-
re de ebrietate, nu a ales distan-
ța sigură pentru deplasare, și a 
admis ciocnirea cu un automobil 
Volkswagen. În urma impactului 
șoferul s-a ales cu leziuni corpo-
rale, însă a refuzat spitalizarea. 
În urma accidentului a fost deteri-
orat rezervorul pentru combustibil 
al autocamionului, ceea ce a cau-
zat scurgerea de motorină. Șofe-

rul DAF-ului a decis să fugă de la 
locul accidentului, însă a „pupat” 
un gard după ce a părăsit mașina 
și a fugit într-o direcție necunos-
cută. Patrulele poliției l-au găsit 
nu departe de locul accidentului. 
Testele au arătat 2.08 promile în 
sângele bărbatului. Bravul șofer 
va fi nevoit să răspundă în fața 
legii și să despăgubească daune-
le materiale pricinuite.   
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• Frumusețe

Pentru a avea un ten mai tânăr
Fiecare femeie își dorește să aibă un ten 

luminos și sănătos, indiferent de vârstă. Stre-
sul, poluarea, precum și unele produse de 
machiaj folosite duc la îmbătrânirea prematu-
ră a tenului, iar dacă nu se iau măsuri imediat, 
apar ridurile de expresie, precum și petele.

Iată o mască naturală, ce poate fi apli-
cată doar o dată pe săptămână. Femeile din 
Asia o folosesc de sute de ani cu succes, 
iar tenul lor arată perfect. Bogat în antio-
xidanți, orezul este folosit de mii de ani în 
tratamentele de înfrumusețare. Efectul unei 
asemenea măşti va fi vizibil, încă de la pri-
ma întrebuințare.

Masca cu orez se folosește 
doar o dată pe săptămână. E  ne-
voie de trei ingrediente pentru a prepara o 
mască de față extrem de eficientă: 3 linguri de 
orez, 1 lingură de miere și o lingură de lapte.

Se pune orezul într-un vas și se adau-
gă o cană de apă. Se lasă până când în-
cepe să fiarbă în clocot, apoi se mai lasă 
încă trei minute să fiarbă. Se ia apoi vasul 
de pe foc și se lasă orezul să se răcească 
înainte de a fi scurs de apă. Se amestecă 
apoi mierea naturală cu laptele încălzit și 
orezul fiert, până se obține o pastă. Se fo-
losește această mască după ce se spală 
în prealabil tenul cu apă călduță, pentru a 
deschide porii.

Se lasă timp de 15 minute să acționeze, 
apoi se clătește cu apă călduță și se șterge 
tenul cu un prosop moale. Se aplică o cremă 
hidratantă specială pentru tipul de ten. Se 
poate folosi această mască doar o singură 
dată pe săptămână, însă se va observa că 
tenul începe să devină din ce în ce mai lu-
minos. 

• E bine de ştiut

Când introducem carnea de pui 
în alimentaţia copilului

Vârsta la care se poate introduce car-
nea de pui în alimentaţia copilului nu este 

una standard. Unii pediatri recomandă in-
troducerea acestui aliment în alimentaţie 
între 6 şi 8 luni, alţii însă susţin că trebuie 
de aşteptat până la 10 luni, pentru ca bebe-
luşul să poată digera corespunzător carnea 
de pui şi pentru a fi astfel evitate eventuale-
le efecte digestive neplăcute.

Pentru alimentaţia copilului, cele mai 
recomandate sunt pulpele, deoarece au 
cea mai mare concentraţie de fier. Dacă ar 
fi să facem un top cu produsele din carne 
recomandate pentru micuţi, pieptul de pui 

s-ar afla cu siguranţă pe locul 2, datorită 
concentraţiei ridicate de proteine şi datorită 
cantităţii scăzute de grăsimi nesănătoase. 
Fiind o carne mai aţoasă, aceasta trebuie 
introdusă în alimentaţia copilului mai târziu, 
după ce dinţişorii s-au dezvoltat şi pot ajuta 

mai mult la mestecare şi implicit la di-
gestia mai uşoară a cărniţei.

Cele mai indicate mese în care să 
se introducă carnea de pui în alimen-
taţia copilului sunt cele de la prânz, 
în jurul orei 12.00-13.00.  Fiind intro-
dusă în mesele de prânz, carnea de 
pui se combină la început cu legu-
mele folosite în supe sau piureuri – 
morcovi, dovlecei, ţelină, ardei etc. 
După o perioadă, poate fi combinată 
şi cu cereale şi legume crude.

Un criteriu foarte important de 
care trebuie să se ţină cont atunci 
când se alege carnea de pui pentru 
mesele micuţului este termenul de 
valabilitate. Cumpăraţi carnea din 
magazine sigure care prezintă în-

credere şi îndeplinesc cele mai ridicate 
standarde de igienă şi care nu comerci-
alizează produse expirate. După ce aţi 
făcut cumpărăturile, gătiţi imediat carnea 
de pui sau introduceţi-o în congelator 
pentru a evita alterarea ei.

Carnea de pui este esențială în combaterea 
riscului de anemie la copii, datorită cantității 

crescute de fier pe care o conține. Pe lângă pro-
prietățile ce combat anemia, carnea de pui este o 
bogată sursă de proteine de cea mai bună calita-
te, care ajută la dezvoltarea armonioasă a micu-
țului.

Cușcuș cu carne 
de pui pentru bebeluși

Ingrediente: 8 pulpe de pui, 2 lămâi, 4 
linguri de ulei de măsline, 3 căței de usturoi, 
1 ceapă roșie, 320 ml supă de pui, 240 g 
cușcuș, pătrunjel, mentă proaspătă.

Preparare. Se curăță pielea de pe 
pulpele de pui. Se dă coaja de lămâie pe 
răzătoare și se lasă deoparte. Se stoarce 
lămâia într-un vas mare și se amestecă cu 
2 linguri de ulei de măsline. Se pun pulpele 
de pui, se acoperă și se lasă la rece pentru 
30 de minute. Apoi se dau la cuptor până 
se rumenesc. Cu 30 de minute înainte de 
a le scoate, se adaugă ceapa și usturoiul 
tocate mărunt. Supa de pui se dă în clocot, 
apoi se adaugă cușcușul, se stinge focul, se 
acoperă vasul și se lasă 5 minute. Apoi, se 
amestecă cu o furculiță și se adaugă câteva 
linguri de sos din carnea de pui cu usturoi și 
ceapă. Se toacă verdețurile, se pune peste 
ele coaja de lămâie și se adaugă în cuşcuş. 
Se servește cu pulpele de pui.

Piept de pui marinat 
în iaurt cu ghimbir
Ingrediente:  900 grame de iaurt, 1/4 

cană cu ghimbir proaspăt ras, 1/2 linguriță 
de chimion, 1/2 linguriță de piper, sare, 4 
jumătăți de piept de pui dezosat, 1 roșie, 
feliată subțire, 1 castravete, curățat de coa-
jă și semințe și tocat mărunt, 3 crenguțe de 
coriandru proaspăt, zeama de la o lămâie. 

Preparare. Se amestecă împreună 
iaurtul, ghimbirul, chimenul, 1/4 linguriță de 
boia și 1/2 linguriță de sare într-un vas. Se 
taie fiecare bucată de piept de pui în jumăta-
te, pe orizontală, oprindu-vă la aproximativ 
un centimetru înainte de a ajunge în partea 
opusă. Se deschide fiecare bucată ca o car-
te. Se pune carnea de pui în marinata pre-
parată, întorcându-se pe toate părțile până 
este acoperită complet. Se acoperă cu o 
folie alimentară și se lasă la frigider 8 ore. 
Apoi se pune o folie de aluminiu pe grătar. 
Se amestecă împreună ceapa, castravete-
le, coriandrul, zeama de lămâie, restul de 
1/4 linguriță de boia, precum și un vârf de 
cuțit de sare într-un castron mic. Se pune 

pieptul de pui pe grătarul acoperit, fără sos. 
Se gătește carnea de pui până când este 

gătit complet, pentru aproximativ 10 minute 
la cuptor, la foc mediu. Se adaugă ameste-
cul de castravete deasupra și se servește.

Pui la cuptor 
cu garnitură de cartofi

Ingrediente: 2 kg carne de pui, 1 kg 
cartofi, 3 morcovi mari, 4 cepe, 5 căţei de 
usturoi, sare, piper negru şi alte condimente 
după gust. 

Preparare. Pentru început, se curăță 
cartofii, se taie pai – nici prea subţiri, dar nici 
prea groase. Puiul se taie în bucăți potrivite. 
Se unge tava cu ulei, se pune carnea în tavă, 
se presară cu puţină sare şi piper negru, după 
care se pun şi cartofii uniform în tavă, ceapa 
tăiată rondele, precum şi morcovul tăiat şi el 
rondele. Iarăşi se presară puțină sare şi piper 
negru. Se toarnă deasupra 400 ml de apă. 
Tava se acoperă cu folie de aluminiu şi se dă 
la cuptor pentru 1 oră şi 45 minute. Între timp, 
se mai verifică tava ca totul să fie în ordine. 

Apoi se ia folia, se adaugă usturoiul tăiat mă-
runt. Se mai poate adăuga busuioc, oregano, 
mărar, totul la dorință. După aceasta se mai 
lasă la foc mic încă pentru 45-50 minute, ca 
toate aceste ingrediente să se combine între 
ele, iar carnea şi cartofii să se rumenească. 
Se servește atât cald, cât şi rece.

Poftă bună!

TRUCURI CULINARE

* Dacă doriţi o car-
ne fragedă care să se 
topească pur şi simplu 
în gură,  trebuie să lă-
saţi carnea timp de o 
oră într-un vas cu lap-
te. Laptele se dă  în 
clocot şi se amestecă 
cu două linguri de coniac sau wisky. 

* Carnea de pui va fi cu mult mai deli-
cioasă, dacă  înainte de a fi gătită este lă-
sată la marinat într-un vas cu iaurt şi condi-
mente. Diferenţa va fi resimţită din plin. 

* Dacă carnea este prea sărată, ea tre-
buie spălată cu apă fiartă în care s-a dizol-
vat zahăr pudră. 

* Dacă doriţi să consumaţi o carne 
cât mai sănătoasă, atunci nu trebuie să 
puneţi sare chiar de la început pe carnea  
pusă pe grătar. Un alt truc este să daţi 
focul tare în primele momente, pe urmă 
îl menţineţi la un nivel potrivit. Veţi reuşi 
să păstraţi astfel toate calităţile nutritive 
ale cărnii.

• Rețete simple cu carne de pui

Rubrică susținută 
de Tatiana CARLAȘCIUC
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Elena Pătrăucean din Ciudei, participantă 
la Emisiunea „Vedeta populară” 

La „Vedeta Populară” ajung mulţi ti-
neri talentaţi, pentru care folclorul este, 
în primul rând, o pasiune şi abia apoi o 
carieră. 

Înainte de evoluare, Elena Pătrău-
cean, a spus cu sinceritate în fața came-
rei de luat vederi: 

– Tatăl meu este preot, iar mama – 
învățătoare la clasele primare. Mi-a fost 
foarte greu să vin la Iași, căci părinții îmi 
sunt foarte apropiați. Eu cred că tatăl meu 
dorește foarte mult să mă vadă și să fiu 
un nume. Îmi șterg lacrimile și merg mai 
departe. 

Elena Pătrăucean, într-adevăr, a spus 
aceste cuvinte cu lacrimi în ochi, fiindcă 
pentru ea  participarea la Emisiunea „Ve-
deta populară” este prima mare încercare 
în viața ei. Modestă din fire, așa cum a 
fost educată în familie, îmbrăcată în cos-
tumul național, tradițional zonei noastre 

folclorice, domnişoara Elena Pătrăucean 
a obținut ca publicul să o aplaude și să 
culeagă din partea juriului cuvinte de 
apreciere și încurajare, care o vor ajuta 
să devină cu adevărat o vedetă. 

– Consătenii noștri au urmărit cu mare 
interes evoluarea Elenei Pătrăucean, au 
retrăit pentru ea și s-au bucurat sincer de 
succesele ei. Credem că în viitor ea va 
deveni o mare artistă, va fi mândria ținu-
tului nostru, ne-a spus primarul comunei 
Ciudei, domnul Anatolie Pițul. 

Chiar dacă Elena Pătrăucean s-a oprit 
pe locul doi în ediţia a IV-a din acest an, 
oricum pentru întreaga noastră Bucovină 
ea este o câştigătoare şi o adevărată ve-
detă populară. Bravo, Elena!

Tânăra Elena Pătrăucean e demult vedetă populară pentru consătenii săi, 
care îi cunosc evoluările pe scena Casei de cultură din Ciudei. Fără doar 

și poate, că această pasiune încă din copilărie față de muzică a condus-o 
spre alegerea drumului în viața de sine stătătoare. Elena este studentă la 
Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași. Și, iată, zilele acestea buco-
vineanca noastră și-a încercat puterile în cadrul Ediției a patra a Emisiunii 
„Vedeta populară” de la TVR 1. 

„Cântecul pe jumătate” al actriţei 
bucureștene, Anda Saltelechi,  

apreciat deplin la Cernăuţi 
Cu monospectacolul „Pe jumătate cântec” actrița din 

București, Anda Saltelechi, a cucerit lumea: în România 
și peste hotare. Ea a fost premiată la mai multe festiva-
luri, iar zilele acestea în palmaresul Andei Saltelechi a fost 
scris un rând nou: actrița a fost nominalizată la cel mai 
bun rol feminin la Festivalul „Aplauzele de aur ale Buco-
vinei”, festival care s-a încheiat recent la Cernăuți. Anda 
Saltelechi, în rolul Francescăi în one-woman chow „Pe 
jumătate cântec”, pe care-l joacă acum al cincilea an, a 
adus pentru spectatorii români din nordul Bucovinei o po-
veste frumoasă și tristă, despre viața unei fetițe pe care 
tatăl o pedepsea să stea pe boabe de fasole în copilărie și 
care-și trăiește întreaga existență, într-o oră și jumătate, 
într-un spectacol teribil de emoționant. 

Anda Saltelechi e actriță la Teatrul Odeon din capitala 
României, o actriță specială, cu un drum atipic, cu o viață 
trăită ca într-un roman, cu luni din viață trăite într-un beci 
într-o clădire din București, unde apa era atât de rece că 

nu se putea spăla pe mâini, dar visele de a face teatru 
erau mai puternice decât tot ce lipsea. Anda Saltelechi a 
fost profesoară de limba română într-o școală de la Sân-
georgiu de Pădure, o localitate de undeva din Mureș, apoi 
a venit în haosul Bucureștiului, ca să facă teatru. 

Despre jocul său în spectacolul „Pe jumătate cântec” 
actrița afirmă: „Am emoții foarte mari când joc acest spec-
tacol”.  „Întâlnirea” cu personajul Francesca i-a schimbat 
într-o măsură oarecare viața. Actrița recunoaște: „E și mai 
roasă pe dinăuntru. Observ că pe cât trece vremea nu 
devin o persoană mai veselă. Eu pot să fiu și o persoană 
foarte pozitivă și îmi place viața, dar ceva mă trage înapoi 
mereu”. 

Despre misiunea unei actrițe Anda Saltelechi spune 
foarte simplu, fără patos: „N-am un motiv anume, nu vreau 
să-i salvez pe oameni sau să fac lumea mai bună. Pe oa-
meni nu cred că poți să-i schimbi. Probabil că vreau să fac 
teatru, ca să trăiesc mai curat”.

„Fetele din Bucovina”:  muzica este veșnic tânără 

– Douăzeci de ani este cea mai frumoasă 
vârstă a tinereții. „Fetele din Bucovina” se simt 
tinere împreună cu cântecul. De fapt, aceasta 
a și fost ideea când se alegea denumirea gru-
pului nostru vocal, afirmă conducătoarea ar-
tistică a lui, dna  Luminița Demianic. El a fost 
creat pe timpul când dirijor al Corului „Dragoș 
Vodă” era regretatul Mihai Sainciuc.  În aceș-
ti douăzeci de ani s-a schimbat componența 
grupului, dar sunt câteva vocaliste, care s-au 
aflat la începuturile lui. S-a schimbat și re-
pertoriul, dar principiul de selectare a rămas 
același. „Fetele din Bucovina” interpretează 
cântece patriotice românești, cântece lirice, 
cântece din zona noastră folclorică. 

Grupul vocal „Fetele din Bucovina”, la fel 
ca și Corul „Dragoș Vodă”, prin evoluarea lor 
„blagoslovesc” majoritatea evenimentelor cul-

turale, organizate de Societatea „Mihai Emi-
nescu”, marile sărbători de suflet ale comuni-
tății românești din ținut. Turneele internaționale 
ale  Grupului vocal „Fetele din Bucovina”, de 
asemenea, coincid cu cele ale Corului „Dragoș 
Vodă”. Și la fel se bucură de mare succes. Au 
fost aplaudate în România, Moldova și Serbia, 
însă o pagină aparte în biografia de creație a 
colectivului constituie participarea la festivalu-
rile din Alba Iulia și Târgoviște. 

– Am hotărât să marcăm această dată 
printr-un mic concert jubiliar, care va avea 
loc la 10 noiembrie în Sala mare a Palatului 
orășenesc de cultură din Cernăuți, remarcă 
doamna Luminița Demianic. Împreună cu noi 
vor evolua pe scenă soliștii Gheorghe Puiu, 
Dumitru Caulea, Maria Dovghei, Victoria 
Costinean, Carolina Jitaru și alții. Am invitat 

și Orchestra de instrumente populare din Vo-
loca. 

Doamna Luminița Demianic este de acord 
că viitorul Grupului vocal „Fetele din Bucovina” 
va depinde de viitorul Corului „Dragoș Vodă”. 

– În cor se simte lipsa de tineri interpreți. 
Cred că apariția lor nu se va lăsa mult aștep-
tată. Va întineri corul, vor întineri și „Fetele din 
Bucovina”, a conchis doamna Luminița Demi-
anic. 

S-au împlinit două decenii de activitate a Gru-
pului vocal „Fetele din Bucovina”. El este inse-

parabil și, totodată,  separabil de Corul „Dragoș 
Vodă” al Societății pentru Cultura și Literatura 
Română în Bucovina „Mihai Eminescu”. Insepa-
rabil, fiindcă vocalistele grupului cântă și în cor, 
evoluează împreună cu el. Separabil, înseamnă că 
„Fetele din Bucovina” își au repertoriul lor, de-
monstrând veșnica tinerețe a cântecului. 

  Pagină realizată de Vasile CARLAȘCIUC
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Icoana baștinei ne urmărește mereu…  

– Domnule Mircea, ești inginer 
de drumuri și nu întâmplător ți-
ai intitulat cartea autobiografică 
„Drumul meu în viață”. Acest drum 
pornește din Berestea noastră, din 
pragul căsuței de la marginea pă-
duricii, care se întinde până sub 
dealul Mălineștiului. Stabilit cu 
traiul în Moldova, după absolvirea 
Politehnicii din Chișinău, ți-ai luat 
la tine, la Soroca, și părinții. Și, to-
tuși, nu uiți drumul spre Berestea 
natală. 

– Dorul de baștină mă poartă prin locu-
rile copilăriei de câteva ori pe an. Am vizitat 
multe țări, însă drumul spre Berestea e ceva 
deosebit. Baștina pare că se contopește cu 
tine. Icoana, imaginea ei îți ajută în momen-
tele de încercări și neliniște, de aceea nu 
o poți nici uita, nici trăda și nimeni nu ți-o 
poate lua. Dorul de baștină înseamnă drum 
spre izvoare, spre zările istoriei. Cu ani în 
urmă am ținut în mână o cărțulie despre sa-
tul natal. Ea m-a îndemnat să scriu poves-
tea familiei noastre și a mea personală, dar 
cu referiri la documente istorice care atestă 
vechimea vetrei noastre strămoșești. 

– Se spune că satul Berestea 
și-a anunțat prezența în istorie pe 
timpurile ștefane, adică în timpul 
domniei lui Ștefan cel Mare. 

– Când mă pregăteam să scriu cartea 
vieții mele, au dat de documente foarte va-
loroase referitoare la satul nostru Berestea. 
Primul a fost datat la 8 iulie 1456. Petru vo-
ievod, domn al țării Moldovei, pentru slujba 
credincioasă îi dă nepoatei unui boier pe 
numele Mihăilaș mai multe sate, printre care 
și Berestea. Este data primei atestări docu-
mentare a Berestei. La începutul secolului 
al XVII-lea moșia Berestei a aparținut vorni-
cului Ștefan Prăjescu. În 1631 domnul Mol-
dovei, Moise Movilă, confirmă aceasta prin-
tr-o carte de împărțire a satelor între feciorii 

acestuia. Denumirea satului Berestea apare 
în cartea domnească din 1642, emisă la cur-
tea domnitorului Vasile Lupu. Documente 
referitoare la satul nostru  poartă pecetea și 
altor secole. Eu m-am străduit să le pun la 

dispoziția celor care se interesează de istoria 
localităților din ținutul nostru mai multe docu-
mente pe care le-am descoperit  în fondurile 
de arhivă. Se știe că în 1735 a fost construită 
Biserica de lemn a satului cu hramul Adormi-
rea Maicii Domnului, iar preotul din Berestea 
l-a botezat pe Bogdan Petriceicu Hașdeu, 
viitor clasic al literaturii române,  în 1838, la 
conacul Hâjdeienilor din Cristinești, sat vecin 
cu Berestea. De altfel, în această biserică de 
lemn am fost botezat și eu, precum și gene-
rații întregi de beresteni. 

– Am școlărit împreună și știu că 
îți plăcea foarte mult fizica, altfel 
nu deveneai inginer. Însă aveai și o 
patimă a cititului…

– Am avut profesori buni la română 
(moldovenească, pe atunci) – la Școala din 
Berestea pe Vasile Borș, iar la Școala me-
die din Boian – pe legendarul Vasile Bizovi. 
Țin minte cu câtă pasiune ne povestea 
despre Hâjdeienii din Cristinești profesorul 
Vasile Borș, iar la lecțiile sale de literatură, 
profesorul Vasile Bizovi găsea posibilitate 
să ne mai spună și despre scriitori din Ro-
mânia și Moldova, care nu erau în progra-
ma școlară. 

– Ești dintr-o familie, în care se 
prețuia cartea, cu atât mai mult că 
fratele mamei tale a fost nu altci-
neva decât poetul Ion Gheorghiță. 

– Unchiul și nănașul meu de cununie, 
Ion Gheorghiță, a fost pentru mine o mare 
autoritate, om cu suflet de român. Am cres-
cut și cu versurile lui. Și acum îmi aduc 

aminte de o strofă, învățată din scrierile 
lui încă în copilărie: „– Brăduleț de munte 
drag,/ Ce să-ți dau să-mi creștin în prag?/ 
– Dă-mi un cer senin pe frunte,/ Iar la ră-
dăcini un munte”. A fost un poet care a ars 

pentru neamul său și a avut un sfârșit tra-
gic, în zorii libertății de astăzi. Am adunate 
multe materiale despre Ion Gheorghiță și aș 
dori să le văd între copertele unei cărți. Știu 
că la Cernăuți sunt mai mulți colegi de-ai lui 

de facultate (a învățat la Universitatea din 
acest oraș) și de la „Zorile Bucovinei”, ziar 
la care a trudit în tinerețile sale. Amintirile lor 
despre Ion Gheorghiță ar fi de mare valoare 
pentru o asemenea carte. 

La Cernăuți veneam deseori în tinerețile 
mele. Veneam din Moldova special ca să 
cumpăr cărți românești de la vestita librărie 
„Drujba”.  Au fost timpuri frumoase. Dragos-
tea de carte m-a îndemnat să deschid la 
noi, în Soroca, o „Casă a cărții”, unde din 
biblioteca mea personală am donat 1.500 
de volume. 

– Activitatea economică ți-a 
adus faima de constructor de dru-
muri și peste hotarele Moldovei, ac-
tivitatea de binefacere întregește 
faptul că un constructor bun poate 
deveni și ctitor de biserici. 

– Părinții mei au fost oameni evlavioși, ne-
au învățat și pe noi, copiii lor, să-l avem mereu 
pe Dumnezeu în suflet. Faptul că am devenit 
ctitor de lăcașe sfinte nu are nimic comun cu 
activitatea mea profesională, pur și simplu 
consider că dacă am o astfel de posibilitate, 
trebuie s-o folosesc. Sunt ctitorul bisericilor 
Mitropoliei Basarabiei din Moldova, bisericii din 
satul Niorcani, mănăstirilor din Rudi și Cosăuți. 
Ultima lucrare este Biserica Sfânta Cuvioasă 
Parascheva a Mitropoliei  Basarabiei din So-
roca. Sfânta Parascheva este ocrotitoarea 
cerească a Moldovei și de câte ori trec pe la 
Iași, neapărat mă închin sfintelor ei moaște. La 

Cernăuți fiind, am cumpărat o icoană cu chi-
pul acestei sfinte de la Catedrala care-i poartă 
numele. Biserica este ca o cetate a adevărului 
și a dreptei credințe. Este o cetate de ne-
cucerit, care există în fiecare dintre noi. 

Omul trebuie să lase în urma sa fapte bune, amintiri frumoase. Mai fiecare 
este în stare să sădească un pom, să crească și să educe un copil, mai 

puțini – să sape o fântână și numai aleșii destinului pot deveni ctitori de bise-
rici. Toate aceste virtuți le are domnul Mircea MOLDOVAN, directorul general 
al Companiei de construcție „Magistrala – Nistru” SRL din Soroca, Republica 
Moldova. În cei 65 de ani ai săi a reușit să sădească nu un pom, ci o întreagă li-
vadă. Împreună cu soția Nina au crescut și au dat la cale trei copii – specialiști 
minunați în diferite domenii. Referitor la fântână, putem aduce alt exemplu: în-
tr-o perioadă când muncitorii de la întreprindere nu prea aveau de lucru, inge-
niosul lor director, Mircea Moldovan, a luat în arendă… o baltă, care în curând 
s-a transformat într-un iaz populat cu pești, iar în jurul lui au fost sădiți circa 
două mii de copăcei. Astfel a fost pus începutul unei zone de odihnă. Domnul 
Mircea Moldovan este considerat ctitorul Bisericii Sfânta Parascheva din So-
roca, proiectul aparținând fiului său, arhitect de profesie, Vlad. Recent, pentru 
înălțarea acestui locaș de închinare i s-a înmânat ordinul bisericesc „Ștefan 
cel Mare”, gradul întâi. 
Această distincție, primită în anul jubiliar pentru el, încununează activitatea 
directorului general al Companiei „Magistrala – Nistru” din Soroca și bunului 
creștin, Mircea Moldovan, originar din satul Berestea, raionul Noua Suliță. La 
câteva zile după acest eveniment, domnul Mircea a poposit la Cernăuți. Am 
avut posibilitatea să mă întâlnesc cu slăvitul meu consătean și să-i solicit un 
interviu pentru „Libertatea Cuvântului”, ziar pe care el  îl citește cu plăcere la 
Soroca, în variantă electronică. 

  Pagină realizată de Vasile CARLAȘCIUC



10 LC
Joi, 7 noiembrie 2019 Sport

Clasamentul  
câștigurilor în 
WTA în acest  

sezon
Cu câteva luni înaintea finalului de se-

zon la tenis, WTA a actualizat clasamentul 
câştigurilor din turnee. Topul este dominat 
de australianca Ashleigh Barty (locul 1 
WTA), care s-a impus şi la Turneul Cam-
pioanelor. Barty a adunat un total de peste 
11 milioane de dolari. Ucraineanca Elina 
Svitolina este a cincea în topul câştigurilor, 
cu aproape 6 milioane de dolari. 
Topul câștigurilor în 2019:
1. Ashleigh Barty 11.307.587 dolari
2. Simona Halep 6.962.442 dolari
3. Naomi Osaka 6.788.282 dolari
4. Bianca Andreescu 6.504.150 dolari
5. Elina Svitolina 5.666.340 dolari
6. Karolina Pliskova  5.138.077 dolari
7. Serena Williams 4.310.515 dolari
8. Kiki Bertens 4.208.026 dolari
9. Belinda Bencic 4.113.075 dolari
10. Petra Kvitova 3.724.430 dolari

Cristiano Ronaldo și Georgina 
au captat toate privirile

Cristiano Ronaldo (34 de ani) 
a captat din nou toată atenția, dar 
de data aceasta în cadrul unui 
eveniment care nu are vreo le-
gătură cu fotbalul. Portughezul a 
fost însoțit de iubita sa, Georgina 
Rodriguez, la MTV European Mu-
sic Awards 2019. Printre cele mai 
importante celebrități din indus-
tria muzicală s-a aflat, astfel, și 
una dintre cele mai reprezentati-
ve fețe pentru ceea ce înseamnă 
istoria fotbalului mondial.

Cristiano Ronaldo a ajuns la 
702 goluri şi este unul dintre fa-
voriţii câştigării Balonului de Aur. 

Ar fi al 6-lea, iar dacă se confirmă 
zvonurile că el este alesul jurna-
liştilor de la France Football, Cris-
tiano va deveni singurul fotbalist 
cu o asemenea performanţă şi 
este puţin probabil că altcineva, 
în afară de Messi, l-ar putea ajun-
ge vreodată. Ronaldo este sigur 
pe el şi pe calităţile sale. Mulţi l-ar 
acuza însă de lipsă de modestie: 
„Cred că sunt un fotbalist com-
plet, fără să am, cu adevărat, un 
punct slab. Sunt puternic și rapid. 
Pot înscrie cu stângul, cu dreptul, 
cu capul”, a declarat Cristiano 
pentru France Football.

Victorie în deplasare  
pentru FC Bucovina

În cadrul etapei a 19-a a Campionatului național la fot-
bal Liga a II-a, FC Bucovina a dispus în deplasare de FC 
Podillia (Hmelnițkyi).  Fotbaliștii bucovineni s-au impus 
cu scorul de 1:0.  Unicul gol al partidei a fost marcat de 
căpitanul echipei Taras Syvka în minutul 58, în urma unui 
penalty. „Fotbaliștii echipei FC Bucovina sunt bărbați ade-
vărați. Au luptat în echipă pe teren. Le mulțumesc pentru 
acest spectacol fotbalistic. A fost o victorie mult aștepta-
tă”, a declarat după meci Stepan Makoviiciuk, antrenorul 
principal al echipei FC Bucovina. 

Elizaveta Topcianiuk din Cernăuţi,  
campioană mondială la ciclism între  

sportivi cu deficienţe de auz

O sportivă paralimpică din 
Cernăuți a înregistrat succese re-
marcabile la Campionatul mondial 
de ciclism în rândul sportivilor cu 
deficiențe de auz, care s-a  desfă-
șurat în perioada 29 octombrie – 3 
noiembrie în orașul Gaziantep din 

Turcia. Ucraina a fost reprezentată 
la această competiție de Elizaveta 
Topcianiuk din Cernăuți. Sportiva 
bucovineană de 19 ani a obținut la 
diferite probe trei medalii de aur și 
una de argint. Elizaveta este antre-
nată de tatăl ei, Serhii Topcianiuk.

De menționat că sportiva pa-
ralimpică Elizaveta Topcianiuk 
a câștigat două medalii de aur  
la Campionatul european de ci-
clism între sportivi cu deficiențe 
de auz, care a avut loc în 2018  
în Belgia.

Ilona Zaișliuk a devenit  
jucătoarea clubului spaniol 
de rugby Getxo

Ilona Zaișliuk de 22 de ani, 
născută la Șipinți, raionul Chiț-
mani, a devenit jucătoarea clubu-
lui spaniol de rugby Getxo. Echipa 
evoluează  în prima divizie a Spa-
niei și a devenit anterior  de două 
ori campioană națională. Ilona s-a 
alăturat echipei în septembrie, ju-
când anterior în Liga națională a 
studenților din SUA la rugby. Ilona 
spune că  în acest sezon  echipa 
ei a obținut deja patru victorii și 
doar o singură înfrângere. Getxo 
Rugby Club se află acum pe locul 
doi în clasamentul primei divizii a 
Campionatului spaniol și va lupta 
pentru cucerirea titlului de campi-
oană în acest sezon. Sportiva a 
mai spus că de candidatura ei s-a 
interesat  echipa națională de ru-
gby a Ucrainei, dar totul a rămas 
doar la nivel de discuții.

De menționat că la începutul 
anului curent sportiva bucovinea-
nă candida la titlul de cea mai 
bună jucătoare de rugby  în rân-
dul studenților din SUA. Potrivit 
rezultatelor votării online Ilona s-a 
clasat în primele cinci locuri.

Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN
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Mama fără inimă și limanul fericirii lui Radu     

În zilele noastre, dar mai 
ales în trecut, aproape toți 
bărbații cărora le venea vre-
mea de însurat visau la o 
soție cinstită și gingașă, care 
să le aducă pe lume odrasle 
frumoase și să le facă multă 
căldură în cuibul familial ce-l 
clădeau împreună. Mulți din-
tre bărbați nu prețuiesc de 
multe ori ceea ce au. În cazul 
eroului povestirii de mai jos 
s-a întâmplat absolut invers. 
Dar s-o luăm de la început.

Radu a crescut mai mult 
cu bunicii. Tatăl său se pră-
pădise de tânăr undeva pe la 
câștig, iar femeia ce i-a dat 

viață, rămasă văduvă cu trei 
copii, l-a jelit mai bine de un 
an după cum e primit, numai 
ea știe cum de se mira satul 
întreg, și s-a măritat după o 
fostă dragoste din tinerețe. 
Pe Dorina, fiica mijlocie, și 
pe mezinul Toderică, i-a luat 
cu sine în casa noului său 
bărbat, iar Radu s-a împotri-
vit până la urmă și a ținut-o 
morțiș că rămâne să trăiască 
cu bunicii. Deși nu a rupt nici-
odată legăturile cu mama, cu 
fratele și cu sora, ba se îm-
păca de minune și cu Petrea, 
cel pe care mama și l-a luat 
de bărbat. Bunicii, mai tre-
cuți în vârstă și înțelepți din 
fire, l-au înconjurat cu toată 
dragostea pe „unicul lor aju-
tor” după cum preferau să-l 
dezmierde de fiecare dată. 
Așa că Radu a avut parte 
de toate ce și le-a dorit, dar 
a fost și un nepot cuminte 
și ascultător. Niciodată nu 
le-a ieșit din vorbă bunicilor. 
Anul împrejur era alături de 
ei la muncile câmpului. Nu 
întârzia nicicând atunci când 
fratele și sora, sau mama îi 
cereau o mână de ajutor. Bu-
nicii îl vedeau un om mare în 
gospodăria agricolă în care 
munceau și de mic copil l-au 
îndrumat să meargă la studii 
la vreun Institut cu profil agri-
col.

– Iată, vei termina studiile 
și vei veni în locul președinte-
lui nostru că mâine-poimâine 
se duce la odihnă.

Când s-a făcut mare, bă-
iatul și-a ales o altă cale. Încă 
din anii de școală a prins o 
dragoste aparte pentru tehni-
că și a decis să facă inginerie 
la o universitate din Moldova. 
În timpul studiilor a întâlnit-o 
pe Dani, care era cu vreo 
trei ani mai mare decât el 
și reușise să treacă printr-o 
căsătorie eșuată. Părinții și 
bunicii s-au împotrivit acelor 
relații. Radu, însă, a ținut-o 
pe-a lui până la urmă. Nu a 
fost niciodată adeptul vreu-
nor prejudecăți, nu era de-
prins să trăiască cu trecutul, 
cu atât mai mult al cuiva, și 

întotdeauna considera că 
ceea ce a fost în trecut nu 
mai are nici o importanță. 
Și atunci când a venit ca-
zul să aleagă între opțiunea 
părinților și Daniela, Radu 
a ales-o pe ea – pe fata cu 
un zâmbet plin de vrajă și cu 
ochii albaștri ca azurul ceru-
lui senin. Îi amintea ea ceva 
de Nicoleta, de care fusese 
îndrăgostit în anii de școa-
lă și după care a rămas cu 
inima friptă atunci când s-a 
măritat după un student de 
la medicină din Cernăuți și a 
plecat împreună cu el într-o 
țară îndepărtată. Așadar, era 
gata să-i ierte Danielei orice 
– atât de mare era dragos-
tea lui pentru această ființă. 
Când a terminat anul patru 
de facultate a reușit să-i 
convingă pe cei dragi să-i 
accepte alegerea cu tot cu 
trecutul ei de femeie mări-
tată. Într-un sfârșit, bunicii și 
mama i-au binecuvântat pe 
cei doi tineri. Așa au pornit 
Radu și Daniela cu drep-
tul în viață, așa au trecut în 
pace și bună înțelegere vreo 
patru ani. Daniela se anga-
jase la o firmă de construcții 
din Cernăuți, iar Radu, după 
facultate, a fost și el angajat 
la o firmă de tehnică compu-
terizată. Într-o zi de vară, pe 
care bărbatul și-o amintește 
și acum și regretă că în acea 
zi a fost la serviciu, avea să 
iasă la iveală un moment nu 
chiar plăcut din biografia și 

trecutul soției sale. Propri-
etarul firmei la care lucra a 
decis să-și vândă afacerea 
și să plece cu traiul peste 
hotare. Noul director a înce-
put să măture, cum se spu-
ne, cu o mătură nouă, refă-
când, practic statele. Doar 
câțiva colaboratori, cei mai 
profesioniști, între care și 
Radu, au rămas să lucreze 
mai departe. Cu firea-i blân-
dă de om supus și ascultător 
el a câștigat chiar din prima 
zi simpatia noului șef. Aces-
ta era cu doar șase ani mai 
în vârstă decât subalternul 
său. A încercat de câteva ori 

să-i verifice fidelitatea. Când 
Radu și-a arătat pe față su-
părarea, șeful l-a liniștit ime-
diat:

– Nu te supăra, așa sunt 
timpurile acum. Am trăit o 
experiență amară în viața 
mea. M-au trădat oamenii 
dragi de la care nu m-am 
așteptat.

Noul patron era și el un 
om foarte vesel și glumeț, 
înțelegător, dar în ceea ce 
privește lucrul nu făcea nici 
o alegere – toți colaborato-
rii erau la fel. În scurt timp, 
Radu a câștigat încrederea 
șefului, care i-a oferit postul 
de prim-adjunct al său. În 
afara orelor de muncă pu-
teau să stea mai mult timp 
la o cafea sau la un coniac, 
discutând despre multe lu-
cruri. Radu era foarte satis-
făcut de această stare de 
lucruri și acasă practic nu 
povestea nimic. Nici Daniela 
nu-l prea întreba. Era bucu-
roasă că soțul câștigă bine 
și-i acordă atenția de care 
are nevoie. Iurie, așa îl che-
ma pe patronul lui Radu, nu 
prea povestea despre viața 
sa personală. I-a spus doar 
că nu este căsătorit, deși 
are o femeie, că își crește 
feciorașul de șapte ani și 
este ajutat de soră-sa, care 
i-a fost alături în cele mai 
grele momente. Atunci când 
Radu aducea vorba de fosta 
soție a lui Iurie, acesta îl lua 
cu altă vorbă, dându-i de în-

țeles că nu-i este plăcut să 
vorbească despre ea. Într-o 
după amiază l-a întrebat pe 
Radu de ce nu povestește 
nimic despre familie, rugân-
du-l să-i arate măcar o poză 
cu soția. Și când acesta i-a 
arătat fotografia soției sale, 
șeful s-a schimbat la față 
imediat, îndemnându-l să-și 
vadă de treabă. Două zile 
după acel caz nu și-au mai 
vorbit, după care Iurie l-a in-
vitat pe Radu la ziua de naș-
tere a feciorului ce urma să 
fie sărbătorită peste vreo trei 
zile. Atunci când acesta i-a 
spus că va veni împreună cu 
soția, Iurie a izbucnit furios:

– N-o să-mi treacă pragul 
niciodată, acest animal!

Și aici cărțile au fost date 
pe față. A insistat mult Radu 
să afle mai multe amănunte, 
dar Iurie l-a liniștit: toate la 
timpul lor. Avea să afle bietul 
om adevărata față a soției la 
ziua de naștere a feciorului 
șefului său, mamă a căruia 
era chiar ea. Și aici Radu 

avea să afle multe și nevă-
zute din trecutul consoartei 
sale. Daniela îl părăsise pe 
Iurie în urma unui grav ac-
cident, în rezultatul căruia 
bărbatul s-a pomenit țintuit 
la pat pentru multă vreme. 
L-a părăsit pentru un amant, 
care i-a declarat că nu are 
nevoie de un copil străin. A 
avut noroc atunci Iurie de 
soră-sa, care i-a fost alături 
lui și copilului, abandonat 
de mamă-sa. Acesta i-a de-
monstrat lui Radu și actele 
justificative, care dovedeau 
multe. Bărbatul înlemni. 
Nu-și putea închipui cum a 
trăit ani la rând alături de o 
femeie, care și-a abandonat 
ființele dragi în clipele cele 
mai grele. Au plecat în grabă 
acasă. Radu și-a strâns lu-
crurile, declarându-i Danielei 
că nu mai are puteri să tră-
iască alături de un monstru. 
Peste câteva luni a depus 
cerere de divorț și a încercat 
să-și facă viața împreună cu 
Lina, sora lui Iurie. Le-a ce-
rut iertare mamei și bunicilor 
pentru faptul că nu le-a as-
cultat atunci povața. Îi este 
recunoscător bunului său 
prieten, care i-a devenit și 
cumnat pentru că i-a deschis 
ochii la realitate. Împreună 
cu Lina se bucură de viață 
și de cei doi copilași, Vlad și 
Lăcrimioara, care le fac zile-
le mai frumoase și mai pline 
de viață.           

Dumitru VERBIȚCHI

Le-a cerut iertare mamei și bunicilor pentru fap-
tul că nu le-a ascultat atunci povața. Îi este re-

cunoscător bunului său prieten, care i-a devenit 
și cumnat pentru că i-a deschis ochii la realitate. 
Împreună cu Lina se bucură de viață și de cei doi 
copilași, Marinel și Lăcrimioara, care le fac zilele 
mai frumoase și mai pline de viață.

BERBECUL.  Luna Plină activează axa 
financiară cu mențiunea că se manifestă ple-
nar în casa banilor și a bunurilor câștigate prin 
munca proprie. Așteaptă-te în a doua parte a 
săptămânii, să apară mai multe oportunități 
de a-ți rotunji veniturile. În schimb apare o 

situaţie destul de sufocantă în raport cu cei dragi, dar 
mai ales cu partenerul de viață. Încearcă să-ți controlezi 
comportarea.

TAURUL.  În plan profesional, Luna pli-
nă  se manifestă asupra ta, mai ales dacă ac-
tivezi într-un domeniu care implică lucrul cu 
oamenii şi dai dovadă de încredere în sine. 
Prin intermediul Lunii pline, șarmul și caris-

ma ta se potențează. Nu-ți lipsesc admiratorii. Dacă ești 
singur, îţi vei găsi perechea, iar dacă ești într-o relație, îl 
recucerești pe partener.

GEMENII.  În a doua jumătate a acestei 
săptămâni se întrevede o perioadă aglome-
rată și solicitantă la locul de muncă. Nervii îți 
sunt încordaţi la maximum, ai  responsabilități 
grele pe umerii tăi. Dar, după programul de la 

serviciu, se recomandă să-ți faci timp pentru prieteni. Te 
molipsești cu energie pozitivă din partea lor, care te va 
ține mult și bine în restul săptămânii.

RACUL. Luna Plină se suprapune peste 
axa proiectelor de durată şi a preocupărilor 
personale. Mai exact, se prefigurează în a 
doua parte a săptămânii în care poți face pro-
grese notabile. În cazul în care nu ți-ai făcut 
deja planuri de weekend, gândește-te la niște 

activități care te aduc aproape de prieteni. Nu uita însă 
că și cei din familie te vor și ei aproape. 

LEUL. Săptămâna aceasta, dacă do-
reşti să înaintezi în ierarhia de la serviciu, ar 
fi bine să fii atent la oportunitățile care apar 
în acest plan. Nativii care au depus deja 
eforturi în acest sens s-ar putea să se bucu-
re de primele rezultate și beneficii. Energia 

secundară a Lunii pline se duce în casa familiei, riscând 
să creeze o competiție în viața ta de cuplu și domeniul 
profesional. 

FECIOARA. În plan profesional, Luna 
plină se manifestă prin  încercarea ta de a re-
zolva tot felul de chestiuni la serviciu, petreci 
destul de mult timp pe la instituțiile bancare. 
Acest eveniment astral se face cel mai mult 
simțit în casa care simbolizează apropiații din 

străinătate și rudele. Unele diferențe de mentalitate ar 
putea crea probleme, dar încearcă să nu le lași să-și 
pună amprenta.

BALANȚA. Luna Plină se manifestă ple-
nar în casa transformărilor pozitive. Casele 
pe care le reunește acest eveniment astral 
sunt asociate și cu banii. Este vorba despre 
bani sau bunuri câștigate cu partenerul de 
viață sau de afaceri. În viaţa de cuplu apar 

unele tendințe de gelozie, care nu-ți vor face deloc bine.
SCORPIONUL. Luna Plină se face cel 

mai mult simțită în casa partenerilor de afa-
ceri. Așadar, s-ar dori să faci în așa fel încât 
să te apleci mai mult asupra dorințelor și ce-
rințelor lor. Sectorul sentimental ar trebui să 
figureze printre locurile fruntașe ale listei tale 

de priorități. Se pot contura lupte pentru putere între tine 
și persoana iubită, dar trebuie să te asiguri că ele nu 
depășesc limitele.

SĂGETĂTORUL. În plan profesional, 
este o săptămână destul de ocupată și solici-
tantă. Ți se va pune la încercare capacitatea 
de a te adapta la unele circumstanțe schim-
bătoare. Trebuie să dai dovadă de multă stă-
pânire de sine.  Luna nouă poposește în casa 

iubirii și a copiilor, ceea ce înseamnă că ar trebui să  
dedici mai mult timp persoanei dragi. 

CAPRICORNUL.  Luna Plină creea-
ză un fel de competiție pentru a iniţia unele  
afaceri și proiecte. Ai făcut destule progrese 
în acest caz și nu ar strica acum să te con-
centrezi pe acele preocupări  care ai dori să 
devină business.  Același eveniment astral 

face să apară dezacordul între viața ta sentimentală și 
cea socială. Se duce o luptă destul de aprigă între prie-
teni și persoana iubită pentru timpul și energia ta.

VĂRSĂTORUL.  Evenimentul astral se 
formează pe axa carierei și a vieţii de familie. 
Ambiția de a persevera și cheia reușitei nu-ți 
lipsesc în plan profesional, dar poate că, de 
data aceasta măcar, ar trebui să cadă pe lo-
cul doi în fața familiei. Pe plan familial este 

nevoie de timpul, implicarea și energia ta. S-ar putea să 
intervii în unele chestiuni mai practice, cum ar fi unele 
proiecte gospodărești. 

PEȘTII.   Luna Plină de joi este asociată 
și cu deplasările pe distanțe mai mici sau mai 
mari. Pe fondul aceluiași eveniment astral, 
există posibilitatea să se manifeste  unele 
tensiuni între tine și rudele apropiate. Viața a 

rezervat experiențe diferite și nu ar trebui să te mire că 
opiniile voastre sunt divergente pe anumite teme.

HOROSCOP
11-17.11.2019
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Cele mai puternice alimente anticancerigene

Curcuminul. Turmericul este un 
condiment miraculos, dar adevărata forță 

se află  în substanța activă extrasă din 
turmeric, și anume curcuminul. Curcu-
minul extras din turmeric este de peste 
30 de ori mai benefic decât condimentul 
în sine. Acest condiment de sănătate și 
compusul său activ, curcuminul,  pot opri 
angiogeneza și pot preveni dezvoltarea 
și răspândirea cancerului.

Cafeaua și ceaiul verde. 
Consumul zilnic de cafea și ceai verde 
este foarte benefic. Potrivit mai multor 

studii, ambele băuturi au capacitatea de 
a preveni cancerul.

Roșiile. Roșiile conțin licopen, un 
antioxidant extrem de puternic, care poate 
reduce riscul de cancer. Potrivit unor studii, 

licopenul se descompune în grăsime și spo-
rește la temperaturi înalte. Aceasta înseam-
nă că roșiile gătite au un potențial antican-
cerigen mai mare.

Extractul de afine și zmeură. 
Aceste fructe de pădure sunt bogate în fito-
chimicale, care previn stresul oxidativ, angi-
ogeneza și cancerul.

Ciocolata neagră. Ciocolata nea-
gră este anticancerigenă, dar trebuie con-
sumată zilnic. Secretul constă în cantitate. 
Prea multă ciocolată dăunează, prea puțină 
nu are efect. Ideale sunt două pătrățele pe 
zi, cu condiția ca ciocolata să fie de foarte 
bună calitate și cu un procent de peste 75% 
cacao.

Cancerul este distrus, când sunt consumate aceste alimente. Care sunt cei mai aprigi dușmani ai celulelor canceroase?

Celulele canceroase cresc și se răspândesc în 
organism, iar rezultatul – tumorile, acestea 

sunt de două tipuri: benigne și maligne. Există mai 
mult de 100 de tipuri de cancer în funcție de ce-
lulele implicate. Angiogeneza este un proces fizi-
ologic care creează vase de sânge în organism. 
Acest proces se activează atunci când suferim o 
leziune și organismul are nevoie de reconstruirea 
vaselor de sânge pentru a începe vindecarea, dar 
angiogeneza este legată și de cancer. Procesul 
este reglat de inhibitori și activatori. Deși cance-
rul este strâns legat de inhibitori, activatorii sunt 
responsabili pentru stimularea creșterii celulelor 
vasculare. Iată ce alimente ajută  organismului să 
distrugă celulele canceroase. 

Vinul, cel mai vechi antibiotic natural din lume

Numeroase scrieri din antichitate au 
subliniat calităţile vindecătoare ale vinului. 
Hipocrate recomanda vinul pentru tratarea 
unor debilităţi fiziologice, pneumonie, plăgi 
deschise şi muşcături de şarpe. Marele sa-
vant Louis Pasteur îl considera drept „cea 
mai sănătoasă şi igienică băutură“.

Istoricul grec Tucidides considera că lo-
cuitorii din bazinul mediteranean au înche-
iat perioada barbară şi au trecut la civilizaţie 
când au început să cultive măslinul şi viţa 
de vie. Apoi au început să consume minu-
natele lor produse: uleiul şi vinul.

Iulius Cezar le cerea soldaţilor romani 
să-şi bea vinul pentru a evita boli legate de 
infecţiile interne. În secolul al XVII-lea, ma-
rinarii francezi primeau zilnic o porţie de trei 
litri de vin. Efectul era profilactic în ceea ce 
priveşte îmbolnăvirile digestive.

Rezervele de vin de pe flota spaniolă 
depăşeau cu mult rezervele de apă potabilă  
pentru marinari tocmai datorită proprietăților 
sale terapeutice.

Cât de sănătos este vinul
Statisticile medicale arată că vinul con-

sumat în cantităţi mici poate fi benefic pen-
tru sănătate. Cel mai sănătos sortiment de 
vin este cel roşu, datorită conţinutului ridicat 
de polifenoli. Dacă nu suferi de boli croni-
ce, un pahar în fiecare zi, poate fi un leac 
preţios.

Pentru un efect maxim asupra sănătăţii, 
specialiştii consideră că este bine să-l bei la 
o temperatură cuprinsă între 16 şi 18 grade 
Celsius.

Înainte de consum, nu uita să-l laşi să 
stea două-trei minute în pahar. Romanii au 
fost printre primii care au descoperit pute-
rea curativă de excepţie a acestei licori.

Scut împotriva bolilor 
de inimă

În Franţa, deşi se consumă multe mân-
căruri bogate în grăsimi, atacurile de cord 
sunt mai puţine decât în alte regiuni de pe 
glob.  Francezii nu uită să bea la masă un 
pahar de vin roşu. Potrivit unei cercetări a 

Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, vinul are 
acţiune vasodilatatoare şi ajută la prevenirea 
formării cheagurilor de sânge, datorită unei 
substanţe din conţinutul său, resveratrolul.

Totodată, un studiu al cercetătorilor 
de la Universitatea din Ierusalim, Israel, 
a arătat că persoanele care beau zilnic 
un pahar de vin roşu au nivelul de coles-
terol „rău” (responsabil pentru blocarea 
arterelor inimii) mai mic cu 20% faţă de 
cele care nu consumă deloc vin.

Ține tumorile la distanță
O altă boală de care ne apără vinul roşu 

este cancerul, în special cel renal, ovarian 
şi pulmonar. Responsabili pentru acest scut 
de protecţie sunt antioxidanţii care se gă-
sesc din belşug în această băutură.

Cercetătorii britanici au descoperit că 
două pahare de vin roşu pe săptămână 
scad cu 40 la sută  riscul de cancer renal. 
Cât despre cancerul pulmonar, conform 
unei echipe de cercetători americani din 
California, un singur pahar de vin pe zi re-

duce cu 60 la sută riscul de a se îmbolnăvi. 
În cazul cancerului ovarian, la femeile care 
obişnuiesc să bea nu mai mult de 150 ml de 
vin roşu pe zi, s-a constatat că riscul de a 
dezvolta afecţiunea se reduce cu 24%.

Secretul unei minți agere
Dacă doreşti să ai o minte ageră la bă-

trâneţe, tot vinul te ajută. Potrivit unui studiu 
efectuat la Universitatea Wake Forest din 
California, SUA, consumul moderat reduce 
riscurile de apariţie a bolii Alzheimer.

La acest studiu au participat peste 3.000 
de bărbaţi şi femei cu vârsta de peste 75 de 
ani. Aceştia au fost supravegheaţi timp de 
şase ani, iar la fiecare şase luni au fost su-
puşi unor investigaţii medicale. Astfel, cer-
cetătorii au constatat că la persoanele care 
obişnuiau să bea unul sau două pahare de 
vin (atât alb, cât şi roşu) pe zi, riscul apariţiei 
acestei  boli a scăzut cu 37%.

Împiedică formarea 
calculilor

Un studiu al oamenilor de ştiinţă de la 
Universitatea Harvard, SUA, la care au par-
ticipat peste 80.000 de femei, a arătat că 
o creştere a consumului de lichide reduce 
riscul de apariţie a pietrelor la rinichi.

Băutura cu cele mai semnificative efec-
te în acest sens a fost vinul roşu. Astfel, din 
17 băuturi testate, printre care ceai, cafea, 
sucuri de fructe, lapte şi apă, vinul a fost aso-
ciat cu cea mai mare reducere a riscului de 
apariţie a calculilor renali, de 59%. Este sufi-
cient un singur pahar pe zi, înainte de masă.

Ideal pentru 
o bună digestie

Un pahar de vin este benefic şi dacă te 
numeri printre persoanele care au probleme 
cu digestia. Polifenolii pe care-i conţine au ca-
pacitatea de a relaxa pereţii stomacului, per-
miţând astfel nutrienţilor din produse să fie cât 
mai bine asimilaţi de organism. Astfel, proce-
sul de digestie se realizează corect, iar bolile 
de stomac, dar şi cele de nutriţie te vor ocoli.

Atenţie!

* Vinul roşu nu trebuie asociat cu medi-
camente (anticoagulante, antibiotice, anal-
gezice, somnifere)!

* Femeile însărcinate nu au voie să bea 
vin!

* OMS avertizează că bărbaţii pot bea 
maximum trei pahare pe zi, iar femeile – 
maximum două.

(Leacuri și terapii)

E consumat din antichitate, încă din anul 2205 
î.Hr., în timpul împăratului Yu al chinezilor. Era 

băut pentru gustul său deosebit și efectul cal-
mant. Vinul a fost apreciat de mii de ani pentru 
efectele sale terapeutice.

Rubrică susţinută de Valeria ŞTEFUREAC
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* Alexei Mateevici –  poet, publicist şi preot militar ro-
mân basarabean, aflat în tranşee în timpul luptelor de la 
Mărăşeşti în anul 1917, a scris celebra poezie „Limba noas-
tră”, veritabil imn al limbii române, devenit în prezent şi im-
nul Republicii Moldova. 

* Regele Prusiei Friedrich II (sec. XVIII) spunea: „Po-
litica  fără armată e ca şi muzica fără instrumente muzi-
cale”.

* Petru Rareş, fiul lui Ştefan cel Mare, a fost primul 
domn din Moldova care citea şi semna hrisoave (acte 
domneşti) după ce-şi punea ochelarii. 

* În anul 1911, un meteorit de mărimea unei mingi de 
baschet a căzut la Nakhala, Egipt, şi a omorât un câine. 
Acesta este singurul caz înregistrat în care un meteorit a 
ucis o fiinţă. 

* Tot în anul 1911, fizicianul american John Archibald 
Wheeler este inventatorul termenului „gaură neagră”, prin 
care defineşte un obiect atât de masiv şi de dens, încât nici 
lumina cu scapă de atracţia sa gravitaţională. 

* Homer şi Socrate n-au scris în viaţa lor nici un rând. 
Toate operele lor ei le păstrau în memorie din simplul motiv 
că nu ştiau a scrie. 

* Marele savant biolog englez Ciarlz Darvin a fost ex-
clus de la Universitatea din Edinburg pentru „incapacitate”. 

* Cel mai îndepărtat punct de centrul  Pământului e 
vârful muntelui Chimborazo (6.267 metri) din Ecuator. 

* În Scoţia există 14 universităţi, unele dintre ele fiind 
printre cele mai vechi din lume. 

* Primul exerciţiu matematic care utiliza inducţia matema-
tică a apărut în anul 1576. Acesta demonstra că suma prime-
lor N numere naturale impare este egală cu  N la puterea 2. 

* Misiunea spaţială indiană Chandrayoan-1 a fost pri-
ma care a descoperit că Luna nu este uscată, ci are apă, 
exact cum este şi pe Terra. 

* În Bucovina s-au înălţat Mănăstirile Voroneţ, Suceviţa, 
Arbore, Humor ş. a., ultimele culturi bizantine în Europa. 

* În anul 1965 are loc prima ieşire în spaţiul cosmic a 
unui cosmonaut sovietic, A. Leonov („plimbare spaţială timp 
de 20 de minute) şi se realizează prima întâlnire orbitală din-
tre două nave spaţiale locuite (Gemini 6 şi Gemini 7, SUA).

* Primul glob geografic se află în oraşul Nurenberg. El 
a fost construit de M. Behaim în anul 1492.

* Pe Marte se găseşte cel mai înalt vulcan din sistemul 
nostru solar, de trei ori mai înalt decât Everestul. La polii 
Planetei Marte se găseşte  gheaţă. 

Culese și prelucrate 
de Octavian VORONCA, pedagog

• Curiozități

Steluţa bucovineană
În fiecare an, la finele lui octom-

brie, are loc tradiționalul concurs 
„Steluța bucovineană”. 

Prima etapă a acestui concurs 
este cea raională, unde câte un 
concursant din fiecare școală  par-
ticipă la trei nominaţii: recital poetic, 
vocal și coreografie.

Anul acesta, ca și anul trecut, de 
la CIE Cupca a participat eleva cla-
sei absolvente,  Marta Belici.

La toate cele trei probe, care s-au 
desfășurat timp de două zile la Cămi-
nul cultural din centrul raional Hliboca, 
Marta s-a prezentat bine. Ea a trecut 
cele trei probe, recitând o poezie în 
limba de stat, cântecul a fost interpre-
tat în limba română, la fel și dansul a 
fost tot românesc. La proba de dans 
a fost susținută de fetele din clasa ei.

În rezultat, ea a primit diploma 
de talent, medalie pentru participare 
și un mic cadou din partea colegilor 
de clasă.

Juriul, din componența căruia au 
făcut parte metodiști ai Secției raio-
nale de învățământ, ai Casei de cre-
ație a copiilor, lucrători ai Căminului 
cultural raional, au apreciat pregăti-
rea tuturor elevilor și a profesorilor 
care le-au ajutat. 

O felicităm pe Marta Belici pentru 
diploma primită, îi mulțumim mamei 
ei, Maria Belici, care timp de două 
zile a avut grijă de vestimentația fii-
cei, a fost alături de ea și a încura-
jat-o. De asemenea, aducem mul-
țumiri direcției CIE Cupca pentru 
susținere, îndeosebi locțiitoarei di-
rectorului pentru munca educativă, 

Lidia Olar, și dirigintei de clasă, Lu-
cica Dușceac. De asemenea adu-
cem mulțumiri profesoarei de lite-
ratura ucraineană de la CIE Cupca, 
Alina Tarâța, pentru că a avut grijă 
de recitalul Martei.

Reamintim că la începutul aces-
tei săptămâni, alte trei colege de 
clasă ale Martei au participat la Fo-
rumul raional „Cunoașterea ținutului 
natal”.

Felicităm elevele clasei a 11-a 
„A” de la CIE Cupca, pedagogii care 
le-au însoțit și le-au susținut, părinții 
care le-au ajutat financiar.

Eleonora SCHIPOR, 
profesoară superioară 

la CIE Cupca

Sfântul Dumitru, Izvorâtorul de mir. 
Tradiţii și obiceiuri

Sfântul Dimitrie s-a născut în cetatea 
Solun, oraşul Salonic de astăzi, şi provine 
dintr-o familie nobilă, fiind fiul guvernato-
rului acestei cetăţi. Părinţii l-au botezat în 
taină şi l-au crescut în credinţa creştină, 
pe ascuns, de teama marilor prigoniri por-
nite de împăraţii păgâni împotriva creştini-
lor. Cu educaţia părinţilor şi harul primit de 
la Dumnezeu, Dimitrie a propovăduit cre-
dinţa, i-a ajutat pe oameni, iar la moartea 
părinţilor săi şi-a împărţit averea săracilor, 
a oferit adăpost orfanilor şi văduvelor.

Faptele sale au ajuns la urechile 
împăratului Maximian, care a ordonat 
schingiuirea şi aruncarea lui într-o tem-

niţă adâncă şi întunecoasă unde  a fost 
străpuns de suliţele soldaţilor.

Tradiţii şi obiceiuri 
de Sfântul Dumitru

Sâmedru este numele popular al 
Sfântului Mare Mucenic Dimitrie. Tradi-
ţia orală îl consideră patronul caselor, al 
păsărilor şi animalelor. În noaptea spre 8 
noiembrie (stil vechi)  se aprindeau focuri 
în diferite locuri, pentru a alunga spirite-
le rele. Cele mai potrivite locuri pentru 
aceste acţiuni de „purificare”, erau cele 

din vecinătatea apelor. Copiii şi 
tinerii săreau peste vâlvătaia fo-
cului, în scop purificator şi de în-
tremare. 

În această zi, după ce se în-
torceau de la biserică, femeile vă-
duve  împărţeau daruri pentru su-
fletele morţilor, rostind rugăciuni. 

Sfântul Dimitrie este conside-
rat tutelarul iernii, existând credin-
ţa că în această zi, căldura „intră 
în pământ” şi gerul începe să-şi 
facă simţită prezenţa.

În credinţa populară mai există 
şi ideea  că Sfântul Dimitrie ar fi 
cel care a dat oamenilor vinul fo-
losit la Sfânta Împărtăşanie.

Ziua Sfântului Dumitru mai era 
considerată, pe vremuri, ziua în 
care se tocmeau târguri şi vân-
zări, precum şi se stricau învoieli 
făcute în timpul verii.

În fiecare an, la 8 noiembrie (stil vechi), creștinii 
ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Mucenic Di-

mitrie, Izvorâtor de mir și mare făcător de minuni, 
considerat în tradiția populară, ocrotitorul gospo-
dăriilor și a căminului familial. 

Laura Bretan și prietenii pregătesc 
un concert extraordinar 

Interpreta fenomenală din SUA, 
româncă de origine, Laura Bretan, 
despre care „Libertatea Cuvân-
tului” a scris în unul din numerele 
anterioare, împreună cu prietenii 
va susține un concert extraordinar 
la București. Presa română men-
ționează că „fără îndoială cea mai 
importantă apariție din ultimii ani 
în perimetrul muzicii internaționale, 

Laura Bretan mai face un pas important 
spre consacrarea absolută – primul ei 
spectacol ca protagonistă la Sala Pala-
tului – eveniment pe care orice artist și-l 
dorește ca pe o recunoaștere a presti-
giului și a popularității.

Evoluția ei spectaculoasă este cea 
mai bună dovadă că valoarea nu aș-
teaptă numărul anilor și că harul divin 
cu care a fost înzestrată este deasupra 

invidiei ca sentiment omenesc. Perfor-
manțele ei live uimesc lumea, din Chi-
cago până la Tokio, trecând prin Lon-
dra, Paris, Madrid, Bruxelles, Roma și 
multe altele, fără discriminare împăr-
țind lumină în Israel sau în Emiratele 
Arabe”. 

Laura călătorește oriunde o poartă 
destinul, spre bucuria celor care o iu-
besc.
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În a șaptea zi a lui Brumar 
își sărbătorește ziua de naștere 
doamna 

Luminița 
DEMIANIC, 

 profesoară la Școala de mu-
zică pentru copii din Voloca, ra-
ionul Hliboca, la Școala de arte 
pentru copii din Crasna, raionul 
Storojineț, membră a Corului 
„Dragoș Vodă”, conducătoarea 
artistică a Grupului vocal „Fetele 
din Bucovina”. Doamna Luminița 

îndreaptă lumina muzicii în sufletele elevilor, învățân-
du-i să iubească frumosul și să trăiască după legile lui, 
indiferent dacă vor deveni sau nu muzicanți profesio-
niști. Ea, de asemenea, este o personalitate luminoasă 
în mijlocul intelectualilor români din regiune, o partici-
pantă activă la viața culturală a conaționalilor noștri. 

Cu prilejul zilei de naștere, toți cei care o cunosc pe 
doamna Luminița îi doresc multă sănătate, inspirație și 
putere de creație, iar soarta să-i cânte la vioara destinu-
lui, culegând de pe cele patru strune melodia Credinței, 
Speranței și Iubirii. Să domine armonia în familia ei, iar 
norocul s-o însoţească mereu pe calea vieții. 

La mulți ani și toți fericiți!

În aceste zile minunate 
de Brumar, în familia soţilor 
Miroslav şi Tamara Staşescu 
din localitatea Sinăuţii de Jos, 
raionul Hliboca, este o mare 
sărbătoare – scumpa lor fiică 

Livia-Andreea 
STAȘESCU 

îşi adună la buchetul vieţii 
încă un splendid trandafir. 

Cu această ocazie o fe-
licită din tot sufletul cele mai 
scumpe şi apropiate fiinţe – 

părinţii Miroslav şi Tamara, surioara Maria-Antonela, 
bunica Lucreţia, rudele şi prietenii, dorindu-i sărbă-
toritei multă sănătate, dragoste şi fericire, optimism,  
succese remarcabile la învăţătură şi împlinirea tuturor 
viselor. 

Scumpa noastră! Fie ca bucuria să-ţi încăl-
zească ochii, fie ca fericirea să-ţi lumineze calea, să 
dai dovadă de dârzenie ca să poţi înfrunta orice ob-
stacol, de curaj şi răbdare ca să poţi să-ţi împlineşti 
visele şi să ai parte de multă dragoste şi fericire.

Îți mai dorim să fii
Ca albul crinilor în floare,
Ca roua ce lucește-n zare,
Ca lacrima din ochi curată,
Ca rugăciunea-nflăcărată. 
Un adevăr în strălucire
Sau gingașa neprihănire.
Ca dragostea cea mai duioasă,
Ca frumusețea – mai frumoasă –
Așa să-ți fie-ntreaga viață.

La mulți ani!     

ÎN ATENȚIA 
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 săptă-
mânii de apariţie a ziarului, indicând şi 
datele de contact (numărul de telefon 
şi E-mail) pentru a clarifica mai multe 
detalii despre sărbătorit.

Colectivul redacției

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
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CONTINUĂ 
ABONAREA 

FII PRIETENUL NOSTRU PE:

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, 
Lucreţia MELISSA, sosită la Cernăuţi la 
cererea românilor care au probleme, 

aflaţi în suferinţă

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.

1 lună - 13,67 grn.
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La 52 de ani,  
actriţa  

Julia ROBERTS  
afișează o siluetă  

de invidiat
Frumoasa actriță, Julia Roberts parcă nu este 

afectată de trecerea timpului! Vedeta are 52 de ani, 
dar afișează o siluetă superbă! Cel puțin aceasta 
arată ultimele poze în care apare blonda.  „Fru-
moasa” Americii, actriţa Julia Roberts, este foarte 
posibil să fi aflat secretul tinereţii fără bătrâneţe. 
Aceasta pentru că vedeta nu-şi arată vârsta, iar 
silueta ei este aproape la fel de desăvârşită ca în 
tinereţe. Julia afişează acum o siluetă suplă și cu 
un chip pe care anii nu și-au lăsat amprenta.

Julia Roberts povesteşte că încearcă să stabi-
lească limite în familia ei, dar că nu-și pedepsește 
cu adevărat cei trei copii. Actrița care s-a căsăto-
rit în anul 2002 cu Danny Moder are doi gemeni, 
Phinnaeus şi Hazel în vârstă de 14 ani, şi un fiu 
Henry, de 11 ani.

„Am trei copii, aşa că sunt foarte atentă cu pri-
vitul televizorului. Este interesant să încerci să 
creşti copii în ziua de astăzi, deoarece totul este 
nou – presiunile, resursele, să ai lumea în mâi-
nile tale”, a declarat Julia Roberts. Vedeta cu o 
carieră de succes la Hollywood a mai declarat că 
încearcă să-şi ţină copiii departe de social media, 
„pentru că eu chiar nu înțeleg de ce au ei nevoie 
de asta acum”. „Sunt o mamă strictă, nu îmi pierd 
cumpătul, însă cred că este important ca copiii să 
ştie că există limite. Dacă se întâmplă ceva, nu-i 
pedepsesc cu adevărat, prefer să vorbesc cu ei. 
Cred că faţa mea serioasă este o pedeapsă sufici-
entă”, a mai spus actrița. Starul de cinema a măr-
turisit că nu vrea ca copiii ei să depună eforturile 
pe care le-a depus ea în copilărie, dar că trebuie 
să știe cum să-și facă patul, să-și spele rufele şi 
să gătească o porţie de mâncare. 

Julia Roberts a avut relații amoroase cu Jason 
Patric, Liam Neeson, Kiefer Sutherland, Dylan 
McDermott și Matthew Perry. Înainte de camera-
manul Danny Moder, actrița a fost căsătorită cu 
cântărețul country Lyle Lovett.


