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Proprietarii de „eurorable”, 
din nou la proteste

Miercuri, proprietarii de mașini cu 
numere străine de înmatricula-

re  au organizat la Kiev proteste de 
amploare. Printre protestatari s-au 
numărat și câteva zeci de automobi-
liști din regiunea Cernăuți. Ei solici-
tă amânarea introducerii amenzilor 
pentru mașinile nevămuite și speră 
că Rada Supremă va adopta modifi-
cări la legea referitoare la mașinile 
cu numere străine.

Reamintim că legea privind vămuirea mașinilor cu numere 
străine de înmatriculare urmează să intre în vigoare la 24 mai. 
Conform noii legi, pentru depășirea perioadei de ședere în țară 
șoferii riscă amenzi drastice sau confiscarea autovehiculului. Va-
loarea amenzilor depinde de durata întârzierii șederii în țară și 
variază de la 8,5 mii la 170 mii de grivne.

Raport: Ucrainenii din străi-
nătate au trimis în țară 14,39  

mlrd. dolari în 2018

Ucraina a primit cele mai mari 
sume de bani de la ucrainenii 
aflați la muncă  în străinătate, po-
trivit unui raport publicat  de Ban-
ca Mondială. Remitențele trimise 
în Ucraina au ajuns  în anul 2018 
la 14,39 miliarde de dolari.  Com-
parativ cu 2017, volumul transfe-
rurilor de bani din lume a crescut 
anul trecut cu 9% și a constituit  
689,4 milioane de dolari. Majori-
tatea transferurilor de bani către 
Ucraina au fost făcute din Polonia, 
Rusia, SUA, Cehia și Italia.

Cea mai mare cantitate de 
remitențe de la persoane fizice 
anul trecut au fost  din India (79 
miliarde de dolari), China (67 mili-
arde), Mexic (36 miliarde), Filipine 
(34  miliarde) și Egipt (29 miliar-
de). Potrivit prognozelor Băncii 
Mondiale, în 2019 transferurile de 
bani către țările cu venituri mici și 
mijlocii vor continua să crească 
până la aproximativ 550 miliarde 
de dolari. Acești bani vor constitui 
cea mai mare sursă de finanțare 
pentru aceste țări.

Cernăuți: Situația câinilor fără stăpân este critică 
Situație alarmantă la Cernăuți. Potrivit statisti-

cilor oficiale, în primele 4 luni ale anului curent 212 
cernăuțeni au fost mușcați  de câini vagabonzi. 
Comparativ cu anul trecut, numărul victimelor a 
crescut, în pofida faptului că  animalele fără stăpân  
sunt  capturate și sterilizate. Reprezentanții Centru-
lui de sterilizare anunță că de la începutul anului au 
fost capturate  438 de animale fără adăpost.  299 
de câini au fost sterilizați, iar 57 de pisici și peste 
200 de câini au fost vaccinați împotriva rabiei. Alte 
69 de animale au fost adoptate de cernăuțeni. La 
Centrul de sterilizare  sunt adăpostiți  179 de câi-
ni și 11 pisici. La etapa actuală nu există statistici 
precise cu privire la numărul câinilor fără adăpost 
din Cernăuți. Ultima dată, aceste animale au fost 

numărate în anul 2016. Autoritățile locale susțin că 
întreținerea animalelor pe termen lung la Centrul de 
sterilizare pentru animalele fără adăpost presupune 
cheltuieli uriașe din bugetul local. Singura cale de 
ieșire din situația creată rămâne adoptarea câinilor 
maidanezi.

Câinele rămâne a fi un animal, care nu se sfieș-
te să-și arate năravurile, atunci când se află pe 
teritoriul său și crede că poate fi atacat. Câinii de 
stradă se simt liberi pe teritoriul lor și reacționea-
ză diferit la oamenii necunoscuți ce trec pe alături. 
Problema câinilor maidanezi rămâne și astăzi a fi o 
problemă acută pentru multe orașe din lume, căci 
trecătorul niciodată nu știe cum va reacționa câine-
le vagabond la mersul său pe drum.

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

Continuă abonarea pentru a doua 
jumătate a anului 2019
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Pagină realizată de Mihai URSU

Primăria Sectorului 4 București construiește 
două grădinițe, o școală și o bibliotecă în Ucraina 

Primăria Sectorului 4 București va finaliza 
lucrările la o grădiniţă, va începe construcţia 
altei grădiniţe şi a unei biblioteci şi va conso-
lida şi moderniza o şcoală, în localităţile Ma-
hala şi Ostriţa, regiunea Cernăuţi. Demersul 
este inclus în cadrul unui proiect-pilot, care 
vizează sprijinirea financiară a comunităţilor 
româneşti din Ucraina. Potrivit unui comuni-
cat al Primăriei Sectorului 4 remis duminică, 
grădiniţa din localitatea Mahala va fi prima 
unitate care va beneficia de sprijin financiar, 
în valoare de 50.000 de euro, ca urmare a 
Acordului de înfrăţire existent între Sectorul 
4 şi primăriile localităţilor menţionate din re-
giunea Cernăuţi. Aceeaşi sursă menţionea-
ză că grădiniţa, ale cărei lucrări de construc-
ţie au început în urmă cu trei ani, va avea o 
capacitate de 120 de locuri şi va fi singura 
unitate de învăţământ destinată preşcolarilor 
din zona respectivă, care nu a beneficiat 20 
de ani de nicio grădiniţă pentru copiii celor 
peste 7.000 de români care locuiesc în cele 
patru sate ale comunei Mahala. O altă in-
vestiţie va viza o bibliotecă, ce urmează să 
fie construită în localitatea Mahala, pentru 
comunitatea românească din regiunea Cer-
năuţi, iar un sprijin financiar în valoare de 
50.000 de euro va fi alocat pentru consolida-
rea şi modernizarea unei şcoli în localitatea 
Ostriţa. Lucrările vor începe în cel mult două 
luni şi vor consta în transformarea unei şcoli 
vechi într-o unitate de învăţământ nouă, cu 
toate dotările necesare, cu profil sportiv. De 
asemenea, în localitatea Ostriţa, în perioada 
următoare va începe şi construcţia unei noi 
grădiniţe, de care vor beneficia aproxima-
tiv 150 de copii preşcolari. „Suntem prima 
unitate administrativ-teritorială din România 
care sprijină concret, financiar o comunitate 
românească din Ucraina, din regiunea Cer-

năuţi. Consider că este un demers firesc, 
pe care orice român trebuie să-l facă pentru 
fraţii noştri de aici, care de-a lungul timpului 
nu au primit niciun fel de ajutor. Este normal 
ca românii să fie preocupaţi de români. Aşa 

cum cei din România se preocupă de cei 
din Republica Moldova, tot la fel de normal 
şi de corect este să ne preocupăm şi de cei 
de aici, din Ucraina, din regiunea Cernăuţi", 
a declarat Daniel Băluţă, primarul Sectoru-

lui 4, citat în comunicat. Băluţă a participat 
sâmbăta trecută la inaugurarea lucrărilor de 
construire a obiectivelor cultural-educative 
finanţate din bugetul local al Sectorului 4 Bu-
cureşti.

Ce face Ungaria pentru maghiarii din Ucraina 
Guvernul Ungariei alocă în anul 

2019 o asistență financiară în valoa-
re de 1,4 miliarde forinți (5 milioane $) 
pentru susținerea cadrelor didactice 
care lucrează în instituțiile publice de 
învățământ din Transcarpatia, precum 
și a celor care contribuie la realizarea 
procesului educațional în limba maghia-
ră. În Transcarpatia al patrulea an con-

secutiv funcționează Fondul de caritate 
„Centrul pentru Dezvoltarea Economică 
a Transcarpatiei" Ede Yegan". Preșe-
dintele fondului este Vasyl Brenzovyci, 
liderul Partidului Maghiarilor din Ucrai-

na (KMKS) și deputat în Rada Supremă 
din partea  Blocului lui Petro Poroșen-
ko. Fondul respectiv este finanțat  direct 
de guvernul Ungariei, care doar în anul 
2018 a alocat aproximativ 100  milioa-
ne de euro. Asistența financiară a fost 
acordată exclusiv locuitorilor din regiune 
care vorbesc limba maghiară. În speci-
al, aproximativ o mie de antreprenori de 

etnie maghiară au beneficiat anul trecut 
de asistență financiară de până la 10 mii 
de euro.

Ungaria  finanțează şi proiecte uma-
nitare în regiunea Transcarpatia. În luna  

martie 2019 Secretariatul pentru politici 
naţionale al Cancelariei Prim-ministrului 
Ungariei a anunțat alocarea sumei  de 
500 milioane de forinţi (1,58 milioane de 
euro) localităţilor înfrăţite şi proiectelor 
destinate tinerilor şi cercetaşilor, derula-
te în Ungaria, dar şi în teritoriile locuite 
de maghiari, în afara ţării, inclusiv pentru 
maghiarii din Transcarpatia.  De menți-

onat că guvernul ungar a decis în 2015 
introducerea pachetului social destinat 
maghiarilor din Ucraina Subcarpatică, 
din cauza crizei economice și sociale 
care a  apărut în 2014 și care  ar avea  

un  impact extrem de negativ asupra co-
munităţii maghiare din Transcarpatia. În 
cadrul pachetului social există o măsură 
prin care profesorii, educatorii şi perso-
nalul auxiliar de la grădiniţele şi şcolile 
cu predare în limba maghiară, respectiv 
profesorii care predau în limba maghiară 
la şcolile vocaţionale, de arte şi muzică, 
beneficiază de un aport la salariu. Sunt 
sprijiniţi, totodată, jurnaliştii şi personalul 
care lucrează în presa scrisă sau electro-
nică de limbă maghiară, personalul care 
îşi desfăşoară munca în limba maghiară 
în cadrul diverselor operatori culturali, 
biblioteci, respectiv actorii, interpreţii, 
etc. În cadrul programului se oferă spri-
jin pentru masa copiilor de la grădiniţă 
şi elevilor din clasele primare, respectiv 
membrilor clerului care ţin slujbe în limba 
maghiară, profesorilor de religie. Suma 
alocată a crescut de la an la an. În 2015 
bugetul a fost de 791 milioane forinţi, în 
2016 –  931 milioane de forinţi, în 2017 – 
1,2 miliarde de forinţi, iar în anul  2018 – 
1,37 miliarde de forinţi. Pentru anul 2019 
este prevăzut un buget de 1,4 miliarde 
de forinţi, sumă ce va fi mărită la 3 mili-
arde de forinţi, anunța  secretarul de stat 
maghiar  responsabil de politicile naţio-
nale, Árpád János Potápi.

De remarcat că în regiunea Tran-
scarpatia din Ucraina locuiesc circa 
151.000 de etnici maghiari (12,1% din 
populaţia regiunii). În zonă funcționea-
ză 71 de școli cu predarea în limba ma-
ghiară, unde învață aproximativ 16 mii 
de elevi. În cadrul Universității Naționa-
le din Ujgorod funcționează o Facultate 
Umanitară de Științe Naturale, un Insti-
tut Științifico-Didactic Maghiaro-Ucrai-
nean și un Centru de Ungarologie cu 
predarea în limba maghiară. În plus, în  
localitatea Beregovo funcționează Insti-
tutul Maghiar din Transcarpatia „Ferenț 
Rakoți al II-lea”. Ungaria asigură finan-
țarea integrală în regiunea Transcar-
patia pentru apariția  mai multor ziare, 
reviste, redacții TV în limba maghiară, 
precum și finanțarea așezămintelor cul-
turale maghiare. 
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Și cerul le-a plâns de milă… 

Vinovați fără vină 
Căutarea „dușmanilor de clasă a în-

ceput imediat după instaurarea Puterii 
Sovietice. După cum afirmă istoricii, drept 

elemente sociale periculoase au fost de-
clarați toți foștii funcționari români. Servi-
ciul în organele de stat ale României era 
considerat ca fiind o crimă echivalentă cu 
trădarea de Patrie, deși aceste persoane, 
fiind cetățeni ai României, pur și simplu, 

își îndeplineau funcțiile de serviciu pentru 
care primeau salariu. În afară de aceas-
ta, pentru toți funcționarii români era obli-
gatorie apartenența de partid. Astfel, în 
conformitate cu legislația sovietică, ei toți 
purtau o „vină” dublă: și ca funcționari ro-
mâni, și ca membri ai „partidelor contrare-
voluționare”. 

În Bucovina au fost aplicate diferite 
metode represive, componenta impor-
tantă a cărora era urmărirea totală și 
controlul asupra populației. Foarte des 
era aplicată învinuirea pentru refuzul de 
a denunța pe cineva. Este cunoscut ca-
zul când Maria Țihon din Horecea a fost 
condamnată la 4 ani de aflare în lagărele 
de muncă. „Vina” ei a constat în aceea că 
ea a știut despre intențiile consătenilor, 
care se pregăteau să treacă clandestin 
frontiera și să fugă în România de „raiul 
sovietic”, dar n-a anunțat organele re-
spective.  

Cu toate că represiunile se făceau în 
ritm forțat, în proporții mari, forme acti-

ve de opunere organizată în regiune nu 
au fost. Se recurgea la forma pasivă de 
opunere – intențiile de a pleca legal sau 
nelegal peste hotare (mai ales în Ro-
mânia), ascunderea de urmărire. Mulți 
etnici români  au depus cereri la comi-
tetele executive pentru a li se permite 
trecerea în România pentru a se uni cu 
familiile sau ca foști funcționari în ar-
mată și în instituțiile de stat românești. 
În primele câteva luni după „eliberare” 
asemenea cereri erau primite și satisfă-
cute. Însă, la un moment dat, primirea 
cererilor a fost oprită, rămânând nesa-
tisfăcute circa o mie de cereri. Organele 
locale nu știau ce să facă cu asemenea 
cereri. La 2 februarie 1941, la Cernăuți 
a sosit indicația Comisarului poporului 
pentru afacerile interne, Lavrentii Beria, 
în care li se permitea plecarea persoa-
nelor, rudele cărora trăiau peste hotare 
și erau curate în fața legii. La data de 6 
iunie 1941, cu circa două săptămâni îna-
inte de începerea războiului cu URSS și 
cu o săptămână înainte de deportările 
în masă (13 iunie) în regiunea Cernă-
uți erau luate la evidență 926 de familii 
(1.971 de persoane), rudele cărora locu-
iau în România. 

Pentru curățirea societății bucovi-
nene de „dușmanii de clasă” și de „ele-
mente sociale ostile”, organelor de re-
presiune li s-a propus o sarcină de mari 
proporții – scoaterea în afara regiunii a 
tuturor persoanelot clasificate la aces-
te categorii. Este vorba de deportările 
în masă, care s-au desfășurat în două 
etape: la 23 mai și 13 iunie 1941. În 
mai au fost duși în taberele GULAG-ului 
așa-numiții „trădători de Patrie”, prin-
tre aceștia fiind și persoanele care au 
încercat să treacă ilegal frontiera. Ma-
joritatea deportaților erau din raioanele 
Sadagura, Cernăuți, Hliboca, Herța și 
Storojineț – 181 de familii (306 maturi 
și 210 copii). Ei au fost încărcați în 36 
de vagoane și duși dincolo de cercul po-
lar al Uniunii Sovietice. La operațiunea 
care s-a desfășurat la 23 mai, de la ora 
4 și 30 minute până la ora 10, au partici-
pat  724 de colaboratori ai organelor de 
drept și activiști de partid. 

Aceasta a fost un fel de repetiție 
pentru operația de deportare din 13 
iunie, cea mai numeroasă. În infernul 
comunist au fost duse 2.279 de familii 
(7.720 de persoane). Următorul val al 
deportărilor a cuprins regiunea noastră 
imediat după încheierea războiului. 

În a treia duminică a lunii mai, în Ucraina sunt 
comemorate jertfele represiunilor politice. Este 

zi de doliu la nivel național, căci milioane de vieți 
omenești a sugrumat această mașină satanică a 
regimului totalitar roșu. În regiunea Cernăuți pu-
terea sovietică a fost adusă de „eliberatori” la 28 
iunie 1940, adică mai târziu decât în alte părți, dar 
autoritățile s-au dovedit a fi la fel de vigilente la 
„demascarea dușmanilor de clasă și a elementelor 
ostile”. Represiunile în ținutul nostru au căpătat 
un caracter de masă în anii 40-50 ai secolului tre-
cut.

Pe drumul spre Golgota, purtând 
coroana de spini a regimului totalitar 

Cartea cunoscutului lingvist român, 
Ilie Popescu, este și o oglindă a destinu-
lui unei familii bucovinene, ridicată de la 
baștină și dusă în stepa din Kazahstan, 
pentru că era familia dușmanului popo-
rului Vasile Grijincu din Pătrăuții de Jos. 
Drumul ei spre Golgota, adică spre su-
ferință și martiraj, a fost un drum bătăto-
rit de alte familii bucovinene cu același 
destin. Este o carte trăită, autorul a simțit 
cu sufletul fiecare cuvânt scris în ea, l-a 
verificat și l-a potrivit în decursul a câtor-
va decenii după revenire la baștină. 

Abia în zorii democrației, când a 
fost ridicată cortina grea a regimului 

totalitar și adevărul a ieșit la suprafață, 
s-a aflat și despre istoria familiei Po-
pescu din Pătrăuții de Jos. Dar, înain-
te de a scrie această carte, profesorul 
universitar Ilie Popescu a fost unul din-
tre fondatorii Societății regionale „Gol-
gota”, pe care în prezent o conduce. 
Din agoniseala muncii sale didactice 
și științifice a ridicat mai multe cruci în 
satele românești din regiune întru po-
menirea și înveșnicirea numelor jert-
felor regimului totalitar. El a fost iniți-
atorul ridicării unui monument-simbol 
mamelor bucovinene, care s-au jertfit 
în GULAG-uri pentru copiii lor. Și mo-

numentul a fost înălțat în Pătrăuții de  
Jos, satul de baștină a autorului aces-
tei zguduitoare cărți. 

Calea spre Golgota este calea par-
cursă prin chinuri de creștini adevărați, 

care au purtat coroana de spini a regi-
mului stalinist. Cu Dumnezeu în inimă au 
trăit zilele negre, cu Dumnezeu în inimă 
se bucură de zilele luminoase care ur-
mează. 

Pagină realizată de  Vasile CARLAŞCIUC

Despre tragedia românilor bucovineni, cauza-
tă de cruzimea regimului inuman totalitar,  

s-a scris mult, dar există câteva cărți de me-
morii, cu subiect artistic, cunoscute și peste 
hotarele regiunii noastre. Este vorba de car-
tea Aniței Nandriș „Douăzeci de ani în Siberia. 
Destin bucovinean” și de cea a lui Ilie Popescu 
„Drumul spre Golgota”. Recent „Drumul spre 
Golgota” a cunoscut cea de a doua ediție, com-
pletată. 
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  Pagină realizată de Dumitru VERBIŢCHI

Complice la asasinarea unui avocat predat Italiei
Procuratura regiunii Cernă-

uți a asigurat extrădarea unui 
cetățean al Republicii Moldova, 
care s-a dovedit a fi complice la 
asasinarea unui avocat italian. 
Extrădarea a avut loc la solici-
tarea organelor competente ale 
Republicii Italiene. Bărbatul în 
vârstă de 47 de ani era căutat 
de mai mult timp de către orga-
nele de drept din Italia. Conform 
sentinței judecătoriei, acesta a 
fost condamnat la 30 de ani de 
închisoare pentru complicitatea 
la asasinarea avocatului italian, 
Antonio Colacioppo, pe data de 
12 ianuarie anul curent. Crimi-
nalul a fost reținut de către gră-
nicerii de la Punctul de trecere și 

control „Mămăliga” de la frontiera 
cu Republica Moldova exact în 

momentul când încerca să intre 
pe teritoriul Ucrainei.

Caz de suicid 
la Putila

Un bărbat de 25 de ani a de-
cis să-și ia rămas bun de la viață. 
Zilele trecute, în zorii zilei locuito-
rii centrului raional Putila au des-
coperit corpul bărbatului, care a 
decis să sfârșească prin spân-
zurare. Nimeni dintre vecini sau 
rude nu a putut să explice cau-
zele unui asemenea gest șocant. 
Corpul bărbatului a fost trimis la 
expertiză.

A dat foc gunoiului și a incendiat casa
Incendiul s-a produs zilele 

trecute în localitatea Pătrăuții de 
Jos, raionul Storojineț. Potrivit 
estimărilor prealabile ale speci-
aliștilor, incendiul s-a produs din 
vina proprietarului gospodăriei din 
cauza comportării neatente cu fo-
cul. Bărbatul a dat foc gunoiului și 
frunzelor adunate nu departe de 
casă. El a lăsat focul fără supra-
veghere și a plecat cu treburi. Fo-
cul a fost observat de către vecini 
deja când flăcările s-au extins mâ-
nate de vânt asupra acoperișului 
casei. Pompierii au sosit operativ 
la fața locului, au lichidat incendiul 

salvând de la foc casa. Flăcările 
au mistuit doar acoperișul casei și 

unele lucruri de uz casnic.

Doi cetățeni 
georgieni  

reținuți  
de poliție 

pentru furt
Un bărbat în vârstă de 32 

de ani a alertat poliția și a co-
municat că doi necunoscuți i-au 
sustras cu forța o sută de dolari 
americani și mai mult de o mie 
de grivne la una din stațiile de 
alimentare din orașul Cernăuți. 
După jaf cei doi au plecat cu ma-
șina într-o direcție necunoscută. 
Pentru descoperirea infractorilor 
au fost orientate toate echipajele 
poliției de patrulare. Automobilul 
cu care aceștia s-au deplasat a 
fost depistat în localitatea Șubra-
neț din raionul Zastavna. Au fost 
identificați și jefuitorii – doi cetă-
țeni ai Georgiei în vârstă de 40 
și, respectiv, 63 de ani, care-și 
au domiciliul temporar în orașul 
Cernăuți. Ulterior oamenii legii 
au constatat că cei doi au mai 
avut antecedente penale. Ei au 
fost reținuți și plasați sub strajă. 
Cercetările în acest caz continuă.

Șofer mort la volan
Organele de drept din ți-

nut cercetează circumstanțele 
decesului unui bărbat, care a 
căzut brusc de la volanul ma-
șinii și a murit. Tragicul caz s-a 
produs zilele trecute în locali-
tatea Cuciurul Mare din raionul 
Storojineț. În timp ce mașina 

s-a apropiat de un magazin cu 
materiale de construcții șoferul 
a căzut de la volan și a murit. 
Corpul neînsuflețit al bărbatu-
lui a fost expediat la expertiza 
medico-legală. Versiunea prea-
labilă a decesului ar fi un atac 
de cord.

650 de dolari pentru  
grupa de invaliditate

Un bărbat și o femeie din 
centrul regional au cerut de la 
un participant la luptele din estul 
țării pentru a-l ajuta la obținerea 
grupei de invaliditate. Bărbatul 
și-a satisfăcut serviciul militar în 
cadrul Operațiunii Antiteroriste, 
într-o unitate de grăniceri. Cu 
timpul el a fost demobilizat și 
trimis la tratament într-un spi-
tal militar cu simptome de schi-
zofrenie. În așezământul medi-
cal bărbatul a făcut cunoștință 
cu un medic-psiholog. Doamna 
medic i-a propus să-l ajute cu 
obținerea grupei de invaliditate 
pentru suma de 400-600 de do-
lari americani „așa ca pentru el”. 
Mai târziu femeia i-a făcut cu-
noștință cu fostul ei soț, care tre-

buia să se ocupe de problemă. 
Bărbatul le-a comunicat organe-
lor de drept că le-a transmis ce-
lor doi 650 de dolari americani, 
bani pe care i-a împrumutat de 
la rudele sale. Știind că nu vor 
putea influența situația, cuplul 
l-a sfătuit pe bărbat să-i dea 
mită președintelui comisiei me-
dicale, însă acela a refuzat și 
a mărturisit la proces împotriva 
lor. În cele din urmă, participan-
tul la Operațiunea Antiteroristă a 
fost recunoscut invalid de grupa 
a treia. Doamna medic și-a recu-
noscut vina, ceea ce nu se poate 
spune despre fostul ei soț, care 
a refuzat să depună mărturii. Cei 
doi au fost amendați cu 8.500 și, 
respectiv, 11 mii 900 de grivne.

Ceartă între socru  
și noră la Nesvoia

În urma unui conflict, un 
bărbat de 70 de ani din satul 
Nesvoia, raionul Noua Suliță, i-a 
aplicat o lovitură de cuțit nurorii 
sale în vârstă de 34 de ani, iar 
apoi s-a rănit și pe sine. Cei doi 
au fost transportați de urgență 

la Spitalul raional din Noua Su-
liță pentru acordarea unui ajutor 
medical calificat. Organele de 
drept încearcă să clarifice cir-
cumstanțele, care au provocat 
furia bărbatului. Cercetările în 
acest caz continuă.
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Cum se aplică parfumul pentru ca mirosul să persiste

Iată câteva sfaturi de bază 
pe care trebuie să le folosiți 
atunci când aplicați un parfum:

* Fie că este un spray solid, parfum, sau lo-
țiune, aplicați parfumul înainte de a vă îmbrăca.

Unele parfumuri vor lăsa pete perma-
nente pe țesături, bijuterii.

* Aplicați parfumul ușor la punctele de 
puls ale corpului la încheieturi, baza gâtului, 
în spatele lobilor urechii, la încheietura bra-
țului și între sâni.

* Nu frecați mâinile imediat după ce apli-
cați parfumul, acest gest distruge mirosul.

* Știm cu toții că căldura corporală 
crește, aplicați parfum în spatele genun-

chilor pentru a lăsa o impresie de du-
rată.

* Aplicați parfum pe păr, dacă este cură-
țat proaspăt. Dacă nu, uleiul natural din păr 
va schimba mirosul parfumului.

* Pulverizați parfum pe păr de la distan-
ță, dar vă puteți parfuma mâinile pe care să 
le treceți mai apoi prin păr.

* Nu pulverizați părul și pieptenele, acest 
lucru va afecta orice alte mirosuri din păr.

* Dacă aveți pielea uscată, parfumul se 
va consuma mai repede decât în cazul celei 
uleioase sau mai închise la culoare.

* Acest lucru înseamnă pur și simplu că 
ar trebui să vă reîmprospătați parfumul în  
timpul zilei.

* Variați parfumul pe care îl folosiți din 
când în când.

* A fost dovedit din punct de vedere 
medical că mirosurile au un efect pu-
ternic asupra emoțiilor și a mentalității 
noastre.

* Nu vă temeți să încercați parfumuri noi 
și diferite la fiecare 3-4 luni sau la schimbă-
rile anotimpurilor.

* Pentru a vă păstra aroma la fel de 
adevărată ca și în prima zi în care ați cum-
părat parfumul, plasați-l într-un recipient 
de plastic etanș și păstrați-l în frigider între 
utilizări.

Aplicarea parfumului necesită cunoașterea a 
mici trucuri care pot face ca mirosul să per-

siste întreaga zi. Alteori chiar mai mult. Nu este 
plăcut să simți prea mult parfum la cineva care 
tocmai a trecut pe lângă tine. Nu-i poți obliga pe 
cei din jur să poarte mască de gaze atunci când 
tu te parfumezi. Nu e politicos. În același timp, 
vrei să miroși a parfum, dar să fie o notă discretă. 

Trei trucuri pentru 
creșterea rapidă 

a părului
Un păr sănătos şi cât mai lung este visul 

oricărei femei. Din păcate, acesta nu creş-
te tot timpul pe cât ne-am dori şi, mai mult, 
necesită şi o îngrijire riguroasă atunci când 
îl şi vopsim. Nu numai tratamentele natu-
rale sau cele de la salon îl pot revigora şi 
reîmprospăta, cât şi obiceiurile frecvente pe 
care le adoptăm atunci când îl aranjăm şi 
spălăm.

* Taie-i vârfurile la șa-
se-opt săptămâni.  În timp, vâr-
furile firelor de păr se subţiază şi dacă nu 
tai partea deteriorată, părul se poate rupe 
şi atunci şansele de a avea o podoabă ca-
pilară frumoasă scad substanţial. Aşadar, 
prima măsură, dacă vrei să ai un păr lung 
şi frumos, este să tai vârfurile. Nu mult, 1-2 
centimetri.

* Masaj cu ulei cald. Masea-
ză-ţi pielea capului cu ulei călduţ. Este unul 
dintre cele mai bune trucuri prin care poţi 
stimula creşterea părului. În plus, firul va fi 
mai gros. Uleiul de jojoba, uleiul de cocos 
sau uleiul de măsline sunt ideale pentru un 
astfel de tratament.

* Măști cu albuș. Albuşurile 
de ou au proprietatea de a întări firul de 
păr şi stimulează rădăcina, făcându-l să 
crească mai repede. Sparge două ouă, 
separă albuşurile şi bate-le uşor, apoi 
aplică pe păr această mască şi las-o să 
acţioneze o jumătate de oră. Clăteşte apoi 
bine şi vei observa că părul tău arată mult 
mai sănătos, îl vei simţi mai puternic şi, în 
scurt timp, vei vedea cum lungimea lui s-a 
modificat.

• Gătiți gustos împreună cu noi!

Tocăniță din carne 
de vită cu cartofi 

Ingrediente: 1 kg carne de vită  (cubulețe), 4 cartofi 
mari, 3 morcovi, 1 ceapă tocată, 3 tulpini de țelină tocate, 
500 ml apă, 1 linguriță sare, 1 linguriță zahăr, 2 linguri de 
ulei, 2 căței de usturoi, 1/2 frunze de dafin, 1/2 linguriță pi-
per, 1/2 linguriță boia, 150 ml pastă de roșii. 

Preparare. Într-o pungă alimentară, se toarnă condi-
mentele, se adaugă carnea tăiată cubulețe, se închide pun-
ga și se scutură până ce carnea se acoperă cu condimente. 
Se călește carnea condimentată într-o cratiță, în ulei timp 
de 5 minute. Când se rumenește toată carnea, se reduce 
focul, se adaugă ceapa și usturoiul feliat. Se lasă la prăjit, 
amestecând din când în când, 2-3 minute. Se adaugă apoi 
apa, pasta de roșii și frunzele de dafin și se lasă să fiarbă. 
Se dă focul mic, se acoperă oala și se lasă la fiert 1 oră, 
verificând din când în când. Se scot frunzele de dafin, se 
adaugă cartofii, morcovii și țelina. Se acoperă și se mai lasă 
pe foc 30-40 de minute, până când se pătrund legumele.

Sufleu de conopidă

Ingrediente: 2 conopide, 3 ouă, 400 g smântână, 200 g 
şuncă presată, 300 g brânză telemea, 10 g unt. 

Preparare. Conopida se desface în bucheţele mici şi 
se spală. Se pune la fiert într-un vas cu un praf de sare. 
După fierbere, se lasă la răcit. Conopida fiartă se aşează  
într-o tavă unsă cu unt. Într-un vas se bat cele 3 ouă şi 
apoi se amestecă cu smântâna. Se rade brânza, se taie 
şunca în feliuţe mici sau cubuleţe. Acestea se presară dea-
supra conopidei din tavă, după care smântâna se toarnă 
deasupra. Apoi se mai pune puţină brânză rasă pentru a 
se rumeni frumos la final. Când cuptorul este încins, se dă 
sufleul la foc potrivit pentru 30 de minute.

Cartofi umpluți 
cu telemea și șuncă

Ingrediente: 8 cartofi potrivit de mari, 200 g unt,  100 
g telemea de oaie, 150 g caşcaval, 150 g şunculiţă afuma-
tă, 1/2 linguriţă cimbru, sare, piper, câteva fire de verdeaţă 
proaspătă. 

Preparare.  Cartofii se spală şi se pun în folie de alu-
miniu. Se pun în tavă și se dau  la copt în cuptorul încins, 
aproximativ o oră. Untul se pune într-un castron şi se freacă 

spumă. Se condimentează după gust cu sare şi piper şi se 
aromatizează cu cimbru. Se pune pe o folie de aluminiu şi 
se rulează în formă de baton. Se lasă apoi o oră, la rece, să 
se întărească. Cartofii copţi se taie în două şi se presară cu 
telemea rasă, şunculiţă afumată tăiată felii şi caşcaval ras. 
Deasupra se pune apoi câte o bucată din untul aromat, să 
se topească încet. Se ornează cu verdeaţă tocată mărunt.

Poftă bună!

Trucuri culinare
* Pentru a da 

culoare frumoasă 
prăjiturilor, cozona-
cilor, plăcintelor şi 
cornuleţelor, se ung 
deasupra cu cafea 
cu lapte înainte de 
a le da la cuptor.

* Pentru ca le-
gumele fierte să-şi 
păstreze culoarea, se scot din apa în care au fiert şi se pun 
într-un vas cu apă rece sau cuburi de gheaţă.

* Când fierbem ouă, se adaugă sare în apă, astfel coa-
ja nu va crăpa.
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Horbova își aplaudă actorii 

Specialiștii de la Direcția regională de 
cultură au menționat că actorii horboveni nu 
joacă, ci trăiesc pe scenă, nu întâmplător 
la spectacolul lor se adună întregul sat. O 
astfel de popularitate ei ar putea să aibă și 
în celelalte raioane românești din regiune și 
le-au promis ca, la început, să evolueze pe 
scena regională. 

Actorii de la Teatrul popular „Miorița” au 
pregătit pentru spectacolul anului comedia 
„Visuri și necazuri”. 

„Ea a mai fost în repertoriul nostru cu ani 
în urmă, însă acum pe scenă au jucat alți ac-
tori. Numai Viorel Semen a rămas neschim-
bat în rolul lui Tache, muzicant la clubul din 
sat”, precizează regizorul Maria Buzduga, lu-

crător emerit al culturii din Ucraina. Datorită 
lui Viorel Semen, șofer pe „Ambulanță”, s-a 
alăturat la trupa teatrală fratele său Mihail, 
fost militar și care după trecerea în rezervă 
s-a întors la baștină și și-a găsit ocupație la 
rețeaua de gaze. „Am gazificat satele noas-
tre – Horbova și Bănceni, dar la teatru am 
găsit ceva pentru suflet”, recunoaște domnul 
Mihail, care s-a produs în rolul principal – al 
prisăcarului Enache. „Pentru mine un spec-
tacol în limba mea maternă e ca un fagure 
de miere”, li s-a destăinuit actorul criticilor 
teatrali de la Cernăuți. 

S-au isprăvit de minune cu rolurile lor ac-
torii cu vechime Elena Jechil, șefa Bibliotecii 
sătești, – văduva Ioana, și Viorel Șvabu, pre-
ședintele Gospodăriei „Biruința”, – milițianul 
Ghiță. Se orientează la actorii experimentați 
și tinerii – Alina Burduja, administratoare la 
magazinul „BUDMAX”, care s-a produs în ro-
lul Olgăi, fiica lui Enache, Lida Mihai, vânză-
toare, – în rolul Zinei, prietena Olgăi, și Vasile 
Capalb, meșter, – în rolul tractoristului Ion.  La 
realizarea spectacolului și-au adus contribuția 
și alți tineri: Greta Spătaru, bibliotecară și me-

todistă, care a ales muzica, Anatolie Roman, 
elev în clasa a noua, căruia i-a revenit rolul de 
operator audio. Decorațiile pentru spectacol 
au fost pregătite de Tudor  Lișman, directorul 
Casei de cultură, și de Iulian Buzduga, condu-
cătorul Colectivului coregrafic „Alunelul”. 

Actorii s-au ales cu nenumărate buchete 
de flori, cu cadouri și diplome din partea Co-
munității Teritoriale Unite Ostrița, înmânate de 
primarul Vasile Țurcan și de starostele de Hor-
bova, Dan Crâșmaru. Spectatorii le-au înmâ-
nat flori și veteranilor teatrului, în numele căruia 
au luat cuvântul și au mulțumit doamna Elena 
Vorneanu, fostă regizoare, și domnul Vasile 
Albu, care a jucat mai mult de 50 de roluri. 

Cu o singură rândunică nu se face pri-
măvara. Însă, de ani de zile „Primăvara tea-
trală bucovineană” este anunțată de o sin-
gură rândunică „românească” – de Teatrul 
popular de amatori „Miorița” din Horbova. E 
timpul ca la zborul lui înalt să se alăture și 
alte colective teatrale din satele românești 
ale regiunii. În cel mai bun caz ele trebuie 
create și în această privință exemplul Hor-
bovei este de neprețuit. 

Da, anume actorii, căci în cazul dat este vorba 
de arta teatrală, care la Horbova Herței are o 

istorie de aproape șase decenii. Teatrul popular 
de amatori „Miorița”, unicul teatru românesc de 
acest gen din Ucraina, în Duminica Mironosițelor 
s-a prezentat în fața sătenilor cu comedia „Visuri 
și necazuri” de Gheorghe Timofti. Actorii, prin 
jocul lor firesc și inspirat, au adus o mare satis-
facție spectatorilor, precum și i-au încântat pe 
membrii juriului de la Cernăuți. Or, spectacolul 
horbovenilor se înscrie în cadrul Festivalului tra-
dițional „Primăvara teatrală bucovineană-2019”. 

„Liturghie pentru poet” 
Organizația regională a Uniunii Naționale a Scriitorilor 

din Ucraina a lansat o idee editorială neordinară: scoaterea 
de sub tipar a volumelor cu dedicații literare. Primul volum 
cu asemenea dedicații, întitulat „Liturghie pentru poet” și 
consacrat lui Vitali Kolodii, deja a ajuns la cititori. Prima din 
cele cinci lansări planificate a avut loc în cercul scriitoricesc 
la Biblioteca regională „Myhailo Ivasiuk” din Cernăuți. Pre-
ședintele Organizației regionale a scriitorilor, Vasyl Djuran, 
a amintit că în martie s-au împlinit trei ani de la trecerea la 
cele veșnice a „veșnicului poet” Vitali Kolodii. Confrații lui 
de condei din îndemnul inimii au acceptat să participe la 
această liturghie de comemorare și au găsit cele mai pon-
derabile cuvinte de recunoștință pentru regretatul lor coleg 

și îndrumător (Vasile Vascan, Myhailo Brozinski, Oleksandr 
Dovbuș, Grigori Șevcenko, Vitali Demcenko). 

Volumul a fost prefațat de poetul Mircea Lutic, care a 
recunoscut că simte foarte mult lipsa lui Vitali Kolodii – „ma-
rele său prieten și marele scriitor”. „Dacă Vitali Kolodii ar fi 
fost în viață, am fi ținut acum în mână un volum de poezii 
de Eminescu în versiunea ucraineană a acestui excelent 
traducător”, a accentuat Mircea Lutic. Poetul Simion Go-
ciu, completându-l, a declarat că anume scriitorii români 
din regiune l-au încurajat pe Vitali Kolodii să traducă în 
ucraineană poemul eminescian „Luceafărul”, pentru care 
traducătorul s-a învrednicit de prestigioase premii literare 
din România și Moldova.

Parada sufletului românesc 

Ziua Națională a costumului tradi-
țional românesc a început cu parada 
participanților pe străzile centrale ale 

Cernăuțiului, cu depuneri de flori la 
monumentele lui Mihai Eminescu și 
Taras Șevcenko. Apoi, pe Piața Preas-

fintei Fecioare 
Maria s-a desfă-
șurat un amplu 
spectacol al cân-
tecului și dansului 
românesc.  

Pe timpuri în 
această piață 
era sfințită apa la 
Bobotează. De 
data aceasta cân-
tecul și dansul au 
sfințit inimile vred-
nicilor români din 
ținutul nostru mio-
ritic. Evenimentul 
a fost organizat în 
cadrul Proiectului 
„Unitate prin di-
versitate”, dedicat 
preluării de către 
România a preșe-
dinției în Consiliul 
Uniunii Europene. 

Pagină realizată de  Vasile CARLAŞCIUC

S-a încetățenit deja la Cernăuți ca una din duminicile lui 
Florar să fie consacrate portului național românesc. Și 

în dimineața precedentei zile de duminică străzile vechii 
urbe au fost inundate de români în costume naționale, sosiți 
din raioanele regiunii pentru a demonstra zestrea neamului.



9LC
Joi, 16 mai 2019Oamenii timpului 

Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC

Solo pentru vioara lui Nicolae HACMAN  

Argument convingător 
în favoarea măiestriei 

Nicolae Hacman nu are origini lăutărești, părinții săi au 
fost pedagogi, dar pedagogi deosebiți, căci le-au dat copii-
lor lor – trei feciori și două fiice – o educație aleasă. Toți au 
urmat școli înalte, iar Nicolae a pornit pe calea muzicii. În 
copilărie i-a cunoscut pe vestiții muzicanți Victor Toderean 
și Alexandru Samoilă și în preajma lor el s-a ales cu visul 
sacru de a deveni muzicant. Studiile muzicale superioare 
le-a obținut la Chișinău, unde a întâlnit-o pe viitoarea lui 
soție, Lida, originară din estul Ucrainei. Soții Hacman au 
preferat să-și dureze cetatea fericirii la Cernăuți, mai aproa-
pe de părinții lui Nicolae. Ambii soți activează la Școala mu-
zicală pentru copii nr. 4. Domnul Nicolae îi învață pe elevi 
să însușească vioara, iar doamna Lida are lecții de vocal. 

Activitatea pedagogică a lui Nicolae Hacman este 
completată cu cea concertistică. Un violonist talentat 
face cât jumătate de orchestră, de aceea Nicolae Hac-
man a fost și este dorit în orice colectiv de instrumentiști 
de amatori sau profesionist – ori în calitate de prima vi-
oară, ori în calitate de dirijor. El a evoluat în componența 
tarafurilor din suburbiile românești ale Cernăuțiului, apoi 
pe cei mai buni muzicanți i-a invitat în Orchestra de in-
strumente populare „Plai”, pe care a creat-o și cu care a 
ieșit în Europa. 

Mai la toate concursurile, festivalurile și sărbătorile, 
organizate de societățile național-culturale românești din 
regiune, este prezent domnul Nicolae Hacman cu vioara 
sa. Pentru muzicianul Nicolae Hacman ar fi fost o mare 
onoare să conducă și un taraf românesc pe lângă Filar-
monica regională și dacă o asemenea intenție nu a fost 
realizată, aceasta nu-i umbrește deloc măiestria profe-
sională.  Ca violonist a fost și rămâne de neîntrecut, în-
vrednicindu-se de titlul de Artist emerit al Ucrainei. 

Deseori Nicolae Hacman este prima vioară în viața 
culturală a comunității românești din ținut. El populari-
zează la cel mai înalt nivel interpretativ muzica popu-
lară românească, muzica universală clasică. Vioara lui 
recreează și reproduce autenticele valori muzicale. Este 
argumentul convingător în favoarea măiestriei. 

Luciul coroanei 
familiale a soților 

Hacman 
Soții Hacman au o singură fiică – Luciana. Fiica, în-

tr-adevăr, le luminează viața, chiar dacă razele inimii ei 
vin de departe, de peste ocean, din Ecuador. Crescută și 
educată într-o familie de muzicieni, Luciana Hacman a 
pornit pe urmele părinților. Pe când era încă elevă, tatăl 
Nicolae Hacman o antrena la activitatea Orchestrei „Plai” 
și chiar la turneele obositoare, dar de neuitat, din Fran-
ța. Luciana a urmat Conservatorul din Odesa, a devenit 
cântăreață de operă și pe neașteptate în destinul ei s-a 
produs un zigzag: s-a căsătorit și a plecat în Ecuador. 
Departe de ai săi și printre străini ea a reușit să-și facă 
o carieră încântătoare și numele ei lucește permanent 
pe afișele de concert. Luciana Hacman cântă în limbile 

spaniolă, engleză, fran-
ceză, nu-și uită graiul 
și cântecele de acasă, 
care acolo, în Ecuador, 
par exotice. Cu ele stră-
bate depărtările. 

După zece ani de 
aflare în Ecuador, Luci-
ana Hacman s-a hotărât 
să susțină și un concert 
pe scena Filarmonicii 
din Cernăuțiul ei natal, 
solicitând acompania-
mentul Orchestrei sim-
fonice de aici, dirijată de 
Iosif Sozanski. Concer-
tul a avut loc la 14 mai 
și, neoficial, Luciana l-a 
consacrat tatălui ei, Ni-
colae Hacman, care cu 
câteva zile înainte și-a 
marcat jubileul de 60 de 
ani. El a trezit un mare 
interes la publicul spec-
tator cernăuțean și în 
sala arhiplină erau foș-

tii colegi și profesori ai Lucianei, rudele și prietenii din 
Ostrița și Boian, iar în rândul șapte, de onoare, mai toți 
membrii familiei numeroase Hacman. Luciana a electri-
zat sala prin cântecele spaniole, cunoscutele șlagăre în 
engleză și franceză și prin melodiile dragi de acasă. Iar 
în final întreaga sală a cântat împreună cu ea cunoscuta 
piesă a regretatului compozitor Mykola Nozgovyi „Ținu-
tul meu natal”.  Cernăuțenii au aplaudat îndelung și au 
inundat scena cu flori. Clipe majore pentru cântăreața 
Luciana Hacman și pentru părinții ei, scăldați în razele 
bucuriei și mândriei. 

Familia Hacman este o familie deosebită din Os-
trița. Iar atunci când vin fiii și fiicele să-și vadă părin-
ții, însoțiți de nepoți și nepoțele, în casa lui Mihai și 
Ștefania Hacman răsună neapărat și vioara lui Nico-
lae. În acest cerc sincer și prietenesc, trilul ciocârliei, 
cules cu arcușul de pe cele patru strune ale viorii, 
răsună duios și triumfător. Va răsuna el și în ziua de 
22 mai pe scena Filarmonicii cernăuțene, în cadrul 
concertului jubiliar al Maestrului Nicolae Hacman. 

Pe Nicolae Hacman nu ni-l putem imagina altfel, decât cu vioara în 
mână. Și suntem convinși că i-a încredințat-o Însuși Providența. 

Or, cum se mai spune, are un har lăutăresc de la Dumnezeu. Oricând 
și oriunde concertează, vioara lui farmecă inimile spectatorilor. Ma-
estrul culege de pe strunele ei melodii celebre din patrimoniul cultu-
ral al omenirii, de parcă iluștrii compozitori le-au scris anume pentru 
el. Și mai tăinuiește vioara lui concertul feeric al „Ciocârliei”. Româ-
nii bucovineni, obișnuiți cu această melodie, ori de câte ori o ascul-
tă în interpretarea violonistului Nicolae Hacman, au impresia că au 
nimerit în livada Edenului unde dăinuie numai armonia și veșnicia. 
Iar spectatorii francezi, cu gusturi muzicale rafinate, ascultând vi-
oara slăvitului nostru bucovinean (el an de an colindă cu grupul său 
de lăutari Franța) se miră de frumusețea primăverii de pe meleagu-
rile mioritice. „Ciocârlia” este melodia pe care o interpretează doar 
cei mai virtuoși muzicanți. Cernăuțeanul Nicolae Hacman este doar 
unul dintre ei. Nu întâmplător trilul divin al ciocârliei i-a fost cân-
tec de leagăn. El, Nicolae, feciorul lui Mihai și Ștefania Hacman din 
Ostrița Herței, a văzut lumina zilei în luna lui Florar, cu 60 de ani în 
urmă, în perioada când primăvara triumfă prin cântecul ciocârliei. 
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Superliga Campionatului 
regiunii  Cernăuți la Fotbal

Etapa a IV-a. Rezultate
RA-Dent – FC Noua Suliță – 2:1 
FC Voloca – FC  Spicul de Aur – 5:1
FC Mahala – FC Dnister – 0:4
FC Stăneștii de Jos – FC Nepolocăuți – 2:2 
FC Șkaval – FC Unyversytet – partida a fost amânată. 
Lider în clasament este FC Voloca cu 8 puncte  la activ, urmată de 

FC Nepolocăuți și FC Dnister cu câte 7 puncte ambele.

Continuă seria evoluărilor 
nefaste pentru FC Bucovina

În cadrul etapei a 25-a a Campionatului național de fotbal Liga a 
II-a, FC Bucovina a cedat dramatic în deplasare în fața FC Cerkașcy-
na-Akademia. Meciul s-a încheiat cu victoria gazdelor, care au deschis 
scorul în minutul 33 al primei reprize. În minutul 51 al reprizei secunde 
gazdele  își sporesc avantajul. Astfel, scor final FC Bucovina – FC 
Cerkașcyna- Akademia 0:2. Echipa cernăuțeană continuă să rămână 
pe ultimul loc (10) în clasamentul general al Ligii a II-a  cu 18 puncte la 
activ. Lider neschimbat în clasament rămâne cu FC Cerkașcyna-Aka-
demia (Biloziria) cu 42 de puncte acumulate.

Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN

La Cernăuți a avut loc „Cursa Păcii-2019”
La  Cernăuți s-a des-

fășurat pentru al șaselea 
an consecutiv tradițio-
nala competiție „Cursa 
Păcii-2019”. Startul şi 
linia de sosire au fost 
Piaţa Integrităţii.  La pro-
bele de 2,6 și 10 mile au 
participat atât locuitorii 
centrului regional, cât și 
echipele sportive ale in-
stituțiilor de învățământ 
din Cernăuți. Tradițional, 
cei mai buni dintre aler-
gători au fost premiați 
cu astfel de trofee ca bi-
ciclete, tricouri, cămăși 
brodate etc.

Campionatul regiunii  
Cernăuți la fotbal între  

echipele de amatori  (Liga I)
Etapa a IV-a. Rezultate

FC Stănești – FC Ceahor  – 1:3 
FC Molodia – FC Hliboca – 3:1 
FC TOM.studio – FC Tereblecea – 1:2
FC Volcineții Vechi – FC Toporăuți – 5:0
FC Fazenda – FC Dovbuș – 5:2
FC Voloca – FC Spicul de Aur – 5:1
La etapa actuală lider în clasamentul general al Campionatului re-

giunii Cernăuți la fotbal (Liga I) rămâne FC Tereblecea cu 12 puncte, 
urmată de FC Volcineții Vechi cu 8 puncte și Tom. Studio cu 7 puncte 
la activ.

• Box

Stepan Grecul va reprezenta Ucraina  
la Jocurile Europene de la Minsk 

Pugilistul bucovinean, Stepan Grecul, co-
optat în lotul național, va reprezenta Ucraina 
la  Jocurile Europene de la Minsk. Cempetiția 
va avea loc în perioada 21- 30 iunie în capitala 
Belarusului, Minsk, iar sportivii vor lupta pen-
tru obținerea calificării la Jocurile Olimpice din 
2020 de la Tokyo, Japonia. În total, Ucraina va 
fi reprezentată de 13 boxeri. În prezent, Ste-
pan Grecul, care anul trecut a cucerit titlul de 
campion al Ucrainei, împreună cu echipa mas-
culină se antrenează în regiunea Lviv. În total, 
sportivii ucraineni au câștigat 200 de licențe 
pentru participarea la Jocurile Europene de la 
Minsk în toate disciplinele. Printre ei se numă-
ră un alt sportiv bucovinean, Valeriu Cebotar, 
care va reprezenta Ucraina la proba de karate. 

La ediția din acest an a Jocurilor Europene 
se estimează că vor concura 4.082 sportivi, 
din 50 Comitete Naționale Olimpice Europene, 
la 15 sporturi și discipline sportive: baschet 
3x3, tir cu arcul, atletism, badminton, fotbal pe 
plajă, box, canoe sprint, ciclism, gimnastică, 
judo, karate, sambo, tir sportiv, tenis de masă 
și lupte. Vor fi 91 probe masculine, 89 feminine 
şi 21 mixte.

FC Ostrița, deținătoarea Cupei satului Godinești

Zilele tecute s-a desfășurat tradiționalul turneu 
de fotbal pentru Cupa satului Godinești. La compe-
tiție au participat trei echipe de fotbal din Godinești, 
Ostrița și Hreațca. Partidele au fost tensionate și 

spectaculoase. Potrivit rezultatelor finale, echipa 
din Ostrița a ieșit învingătoare. Pe locul doi s-a 
clasat Hreațca, iar pe locul trei – echipa gazdă din 
Godinești.

FC Ceahor s-a calificat în optimile de finală 
ale Cupei regiunii Cernăuți la fotbal

FC Ceahor s-a im-
pus categoric  cu scorul 
de 4:2 în fața echipei 
FC Mahala în marea 
bătălie pentru califica-
rea în optimile de finală 
ale Cupei regiunii Cer-
năuți la fotbal. În faza 
optimilor de finală cea-
horenii întâlnesc echipa 
FC Unyversytet.
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BERBECUL. În această perioadă ar fi in-
dicat ca, în prima jumătate a săptămânii, să-ți 
programezi întâlniri sau negocieri de la care 
ai mari speranțe. Joi și vineri, caută să te con-
centrezi pe planurile de viitor și proiectele de 
grup. De joi încolo, caută să ieși cu prietenii, 

să vă vedeți la o cafea. Vei vedea că aveți multe de vorbit 
de când nu v-ați mai văzut.

TAURUL.  Conjuncția Soarelui cu Mer-
cur din casa banilor și a bunurilor câștigate 
din munca proprie indică faptul că, în cursul 
zilei de marți, s-ar putea să se ivească opor-
tunități de valorificare a economiilor sau de 
suplimentare a veniturilor. Duminică, prietenii 

sunt aceia cărora ar trebui să le dedici o bună parte din 
zi. Adunaţi-vă și faceți ceva plăcut pentru toţi în aceeași 
măsură.

GEMENII.  Aceeași configurație astrală 
îți poate veni de ajutor pe plan profesional. Joi 
și vineri, s-ar putea să apară perspectiva unor 
schimburi de experiență. Aceşti nativi pot să-
și facă prieteni noi și să cunoască persoane 
interesante cu care ar putea lega o relație. 

Trebuie doar să aibă grijă la tendința de a monopoliza 
discuția. 

RACUL.  Marți și miercuri, Luna tranzi-
tează casa parteneriatelor din horoscopul tău 
general, prilej numai bun că te concentrezi pe 
relația cu colaboratorii, întrucât s-ar putea să 
realizați multe lucruri împreună. Joi și vineri 

pot  să apară oportunități de a face unele profituri îm-
preună. Prima parte a săptămânii, gândește-te să profiți 
cumva de energia astrelor și să petreci mai mult timp cu 
persoana iubită. Poate reușiți să faceți ceva împreună ce 
v-ați dorit de mult. 

LEUL. În cursul zilei de marți, există po-
sibilitatea să faci și unele progrese în ceea ce 
privește planurile de viitor sau proiectele de 
grup. Apare cineva care-ți dă o idee genială 
sau chiar un sprijin financiar.  Încearcă să te 
vezi cu prietenii, atunci și ei ți-ar putea face 

cunoștință cu fețe noi sau chiar te-ar putea prezenta 
unor alte grupuri de persoane. 

FECIOARA.  Soarele și Mercur își dau 
mâna marți în casa carierei din horoscopul 
tău general, fapt pentru care s-ar putea ivi 
unele oportunități să te remarci pe acest plan. 
Pe fondul acestui aspect, opiniile tale ajung 
să cântărească mai greu în ochii superiorilor 

și să fie la mare căutare în situații-limită.  Există unele 
chestiuni familiale care se cer discutate și este important 
să-ți faci timp pentru ele. 

BALANŢA. S-ar putea să susții un exa-
men important la începutul acestei săptămâni. 
La fel de posibil este să pleci într-o delegație 
sau să participi la un schimb de experiență. Joi 
și vineri, Luna se mișcă prin casa iubirii și a co-
piilor, semn că ar trebui să aibă în componență 

activități care se adresează persoanei iubite și celor mici. 
Se arată momente extrem de romantice în acest weekend.

SCORPIONUNL.  Același eveniment 
astral poate determina apariția unor oportu-
nități de a suplimenta resursele deținute sau 
câștigate în asociere cu alte persoane. Veţi 
comunica eficient, semn că nu intervin neîn-
țelegeri pe această temă. Tot această configu-

rație cosmică poate duce relația de cuplu la un alt nivel. 
Cert este că relația cu partenerul se încheagă și mai bine 
zilele acestea. 

SĂGETĂTORUL. La începutul acestei 
săptămâni ai putea lega noi relații pe plan pro-
fesional. Negocierile se finalizează în favoa-
rea ta și vei avea extrem de mult de câștigat 
de pe urma lor. Aceeași configurație astrală 
determină o mai mare apropiere între tine și 

persoana iubită. Aceasta v-ar putea ajuta să vă cunoaș-
teți mai bine, chiar dacă formați un cuplu de ani de zile. 

CAPRICORNUL. Joi și vineri, Luna 
tranzitează casa banilor și a bunurilor câști-
gate prin munca proprie, indiciu cum că apar 
ocazii bune de a-ți suplimenta veniturile și 
de a investi o parte din economii. Este demn 
de menționat faptul că ai libertatea să te ma-

nifești cum consideri de cuviință pe acest plan. În funcție 
de cum abordezi situațiile întâlnite, deznodământul va fi 
unul plăcut sau unul mai puțin plăcut. 

VĂRSĂTORUL. S-ar putea ca nivelul 
tău de energie să nu fie prea ridicat în prima 
parte a acestei săptămâni. Nu te aștepta la 
surprize foarte mari la locul de muncă, dar în 
situațiile care se ivesc, depinde doar de tine 
cum acționezi. Ai toate șansele de reușită, 

dacă gândești de două ori și tai o singură dată. Fii cu 
băgare de seamă. În plan sentimental, treci prin încercări 
în relație cu persoana iubită. 

PEȘTII.  În această săptămână revii la 
sentimente mai bune și s-ar putea să-i uimești 
pe toți cu energia ta și cu buna dispoziție. 
Marți și miercuri, ar fi indicat să te concentrezi 
pe planurile de viitor. Astrele sunt de partea 
ta, dacă îți dorești să atragi sponsori. Evită 

subiectele de discuție în plan contrar cu cei apropiaţi. 

HOROSCOP
20-26.05.2019

Destin amar și fericire meritată

Anii de basm, de care ar trebui să 
aibă parte fiecare copil au fost cât se 
poate de frumoși pentru Liduța. Își vede 
și acum copilăria ca în palmă. Acolo, în 
satul de sub streșina pădurii, era răsfă-
țată de părinți și bunei, alergând zile în-
tregi prin iarba caldă după ploile de vară. 
Când a crescut mai mărișoară fugea în 
pădurea din apropiere, ce-i era ca o 
lume de basm. Aerul tare de pădure o 
îmbăta parcă, făcând-o să uite de toate. 
Își amintea că trebuie să revină acasă 
abia când stomacul dădea semn că ar 
trebui să mănânce. Părinții o dojeneau, 
dar nu prea tare, pentru că atunci când 
era nevoie, Liduța era de un mare aju-
tor în gospodărie. Nu înceta să-l admire 
pe frățiorul mai mic când acesta îi era 
lăsat în grijă. Putea să-l plimbe ore în 
șir, ascultând cântătoarele pădurii sau 
îmbătată fiind de liliacul de lângă casa 
părintească. Când fata împlini zece ani, 
mama primi o ofertă de la niște femei din 
sat să plece peste hotare, după cum o 
făceau majoritatea femeilor în vremea 
aceea. Deși soțul, dar și bunica, împreu-
nă cu care locuiau, s-au opus mult, până 
la urmă au fost convinși și mama dusă 
a fost. La început toate decurgeau cât 
se poate de prozaic. Mama avea un lu-
cru permanent în Italia și trimitea acasă 
regulat bani și pachete cu de toate. Un 
lucru le lipsea la toți – atât ei în Italia, cât 
și celor de acasă: dorul îi măcina cât se 
poate de crunt. De două ori Lidia a săr-
bătorit Crăciunul împreună cu fratele și 
bunica. După plecarea mamei în Italia, 
tatăl său și-a strâns și el câteva lucruri și 
a plecat cu o echipă de constructori din 
Igești la câștig în capitala Rusiei. După 
doi ani și ceva de ședere în străinăta-
te și măcinată fiind de dorul celor dragi, 
mama Liduței revine acasă cu o sumă 
frumușică de bani și cu gândul de a ple-
ca înapoi. Dar, planurile i-au fost curma-
te de soț, care, revenit și el acasă, de 
la Moscova, nu i-a mai permis soției să 
revină, după cum spunea el, „la viață de 
desfăț și fără griji”. 

– Locul unei mame este lângă copiii 
ei. Eu voi pleca și voi aduce banul în 
casă, tună bărbatul după discuții la cuțit 
cu consoarta. 

Nu a cedat femeia. Au mai urmat 
vreo câteva luni bune de certuri și dis-

cuții aprinse. Toate acestea s-au soldat 
cu intentarea unui proces de divorț al 
părinților. Atunci pentru copii, dar mai 
ales pentru Liduța, care avea 15 ani, 
au început zile negre. Femeia își amin-
tește cu lacrimi în ochi de acea perioa-
dă sumbră din viața ei. Se străduia să 
fugă de acele certuri permanente ale 
părinților și găsea de cele mai multe 
ori alinare din partea prietenelor ei mai 
mari, în țigară și alcool.

După divorțul părinților Lidia nu a 
mai avut parte de grijă și milă din partea 
celor ce i-au dat viață. Fratele mai mic 
era mai mult în grija bunicii, deoarece 
mama, eliberată fiind de frâul conjugal, a 
început să se gândească la o nouă ple-
care în Italia. Cu atât mai mult, că acolo 
o aștepta (după cum a aflat mai târziu 
Lidia) un bărbat de prin părțile Bacăului, 
în care a găsit alinare în lipsa propriului 
soț. La 15 ani Lidia a făcut cunoștință 
cu un flăcău din Cernăuți și nu la mult 
timp a trecut să trăiască la el. Valentin, 
care era cu 11 ani mai în vârstă, i-a în-
locuit și părinții, și fratele, dar i-a fost și 
un partener de nădejde în toate. Aces-
ta sta bine pe picioare, lucra deja la o 
firmă de construcții și era bine asigurat 
din punct de vedere financiar. I-a spus 
din start Lidiei că nu e bine să abando-
neze studiile la școală. Cu ajutorul lui 
a înscris-o la o școală din oraș. Găsea 
chiar timp pentru a face cu ea temele de 
acasă. Valentin avea un caracter moa-
le. Cât timp au conviețuit împreună nu 
s-au certat niciodată cu Lidia. Într-o zi 
Valentin a fost trimis de conducerea fir-
mei într-o deplasare la Bila Țerkva, sub 
Kiev, care avea să dureze câteva luni. 
Tinerii se întâlneau în zilele de odihnă. 
Toată această perioadă Lidia a făcut na-
veta până la omul drag. În timpul unui 
control medical a aflat că e gravidă. Din 
start s-a bucurat, mai apoi și-a dat sea-
ma că ar fi prematur să devină mamă la 
16 ani. Primul lucru ce i-a venit în gând 
a fost să se izbăvească de acest copil. 
A decis, totuși, să se sfătuiască cu Va-
lentin, care peste vreo patru zile urma 
să revină acasă. Acesta i-a cerut un mic 
răgaz pentru a cugeta asupra lucrurilor. 
Peste trei zile a îndemnat-o să păstreze 
sarcina. Toate au decurs cât se poate de 
bine până la cinci luni. Într-o zi de toam-

nă Lidia și-a întâlnit prin oraș propria 
mamă. Aflând despre situația fiicei, a 
făcut-o cu ou și oțet și i-a declarat că 
o șterge din viața ei. În acea seară a 
nimerit în stare de stres la spital. Sla-
vă Domnului, oamenii în halate albe 
au făcut tot posibilul pentru a stabili-
za situația. Spre mirarea Lidiei, cât a 
șezut la spital Valentin n-a vizitat-o. În 
schimb, în fiecare zi fata auzea „com-
plimente” de tot felul. Într-o zi s-a po-
menit cu fratele lui Valentin în salon. 
Acesta i-a adus lucrurile și i-a cerut 
cheile de la apartament. A doua zi a 
vizitat-o și potențiala soacră.

– Naște mai întâi copilul și apoi 
vom mai vedea dacă este al nostru! 
– i-a aruncat femeia trântind ușa sa-
lonului.    

Toate acestea au fost floricele pe 
lângă ceea ce avea să urmeze. Li-
dia a îndurat toată batjocura colegi-
lor, deoarece a decis să frecventeze 
școala până în ultima zi. A regretat 
de multe ori că nu a avortat, a re-
gretat că a pășit în viața matură mult 
prea devreme, dar, vorba ceea: ce 
să mai dai din pumni după ceartă. 
La trei zile după ce a sunat ultimul 
clopoțel Lidia a născut o fetiță. Unica 
ființă, care a înțeles-o și a primit-o 
a fost bunica. Dar pensia mică, pe 
care o primea bătrâna, nu ajungea 
pentru toți. De aceea, la început Li-
dia a fost nevoită să-și caute de lu-
cru pe durată scurtă. Ba o ajuta pe 
vânzătoare la magazinul din sat, ba 
spăla vasele în cantina școlii. Când 
fetița a împlinit un an și jumătate, Li-
dia a dus-o la grădinița din sat. Însă, 
a fost nevoită s-o ia la scurt timp din 
cauza neglijenței educatoarelor. Ul-
tima picătură în cupa răbdării i-au 
fost cuvintele șefei grădiniței. Într-o 
seară, când se grăbea din tot sufle-

tul să-și ia fetița după o zi de muncă is-
tovitoare, aceasta i-a replicat: 

– Târziu, draga mea, târziu. Te po-
menești că mai faci unul din flori.

A doua zi Natalia nu a mai dus fe-
tița la grădiniță. Banii ce-i avea cu ea 
au ajuns doar pentru a lua în chirie 
o mică cameră într-un cămin și două 
pâini. Apa și cele două pâini i-au fost 
hrană pentru cinci zile Nataliei și fiicei 
sale de doi anișori. Când a văzut că 
pâinea s-a terminat și nu are ce să-i 
dea de mâncare copilului flămând, 
s-a înspăimântat. Acasă nu vroia să 
se întoarcă. Cu lacrimi în ochi și cu 
toată rușinea a ieșit în stradă și a în-
ceput să ceară. 

– Ți-aș da bani, dar mi-i teamă că o 
să-i cheltuiești pentru țigări și votcă, i-a 
replicat un bărbat.

După ce i-a ascultat istoria, i-a spus:
– Hai să te ajut. Vino cu mine. 
Au urcat în mașină și în câteva mi-

nute au fost lângă căminul unde Lidia 
închiriase o cameră cu o săptămână în 
urmă. 

Acel bărbat s-a dovedit a fi direc-
torul depoului de troleibuze din centrul 
regional. A dispus ca Lidia cu fiica ei să 
fie asigurate gratuit cu o cameră la că-
min. A doua zi a fost înscrisă la cursuri-
le de șoferi. Plângea de fericire...

Nu-i vine să creadă că de atunci au 
trecut mai mult de 20 de ani. Irinuța, 
mândria și speranța mamei, este căsă-
torită și degrabă îi va aduce o nepoțică. 
Cât privește viața ei personală, doam-
na Lidia spune că și-a aranjat-o nu de-
mult la îndemnul fiicei și că se simte cât 
se poate de bine alături de omul drag. 

– Dumnezeu este mare și mi-a tri-
mis aceste încercări pentru a mă căli 
și mai mult. Cel mai strașnic îmi este 
să conștientizez că în tot acest răstimp 
propria mamă, care mi-a dat viață, nu 
și-a adus aminte de mine. E clar că eu 
și fiica mea nu avem loc în viața ei, și-a 
încheiat printre lacrimi firul povestirii 
doamna Lidia. Mai spune că toate lu-
crurile în viața asta nu au loc la întâm-
plare și că, în sfârșit, savurează alături 
de sufletul-pereche fericirea atât de 
mult așteptată și pe deplin meritată.    

Dumitru VERBIŢCHI

Lidia, eroina povestirii de mai jos, poate fi 
văzută des pe străzile Cernăuțiului. Mai 

bine de 20 de ani conduce troleibuzul pe itine-
rarele bătrânei urbe de pe malul Prutului. Nu 
a visat niciodată la această profesie. Acum, 
de câte ori are ocazia, îi mulțumește Celui de 
Sus că atunci, cu ani în urmă, când toate în 
viață păreau terminate, i l-a scos în cale pe 
Omul cu suflet mare, care i-a marcat întreaga 
viață.
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Leacuri cu flori de Mai

Teiul

Se culeg florile de tei la începutul înfloririi, când 
florile sunt încă boboci.

Ceai digestiv.  Se adaugă o lingură de flori de 
tei şi o lingură de flori de muşeţel, într-o cană cu apă 
clocotită. Se acoperă şi se lasă să stea 15 minute. Se 
strecoară şi se bea după o masă consistentă.

Pentru a reduce febra, împotriva răcelii 
și gripei. Se toarnă o cană cu apă clocotită peste 
două linguri de flori de tei. Se lasă 10 minute, se stre-
coară, se adaugă sucul de la o jumătate de lămâie şi 
o linguriţă de miere. Se beau patru căni pe zi.

Împotriva anxietății și insomniei. Se fierb 
timp de 5 minute două linguri de flori de tei, în jumăta-
te de litru de apă. Se lasă la răcit şi se strecoară. Se 
beau trei căni pe zi.

Trandafirul

Pentru tratamente, se culeg petalele de trandafir 
când ei sunt complet deschişi. Se îndepărtează par-
tea albă de la bază.

Pentru tuse, răceală, gripă, astm bron-
șic, afecțiuni pulmonare 

* La o cană cu apă clocotită se adaugă două lin-
guri de petale de trandafir proaspete sau uscate. Se 
lasă la infuzat 5 minute, apoi se strecoară. Se beau 
trei căni pe zi.

* Se toarnă o cană cu petale de trandafir proas-
pete sau uscate într-un litru de apă care fierbe. Se 
ia vasul de pe foc, se acoperă şi se lasă o zi lângă o 
sursă de căldură. Se filtrează şi se adaugă 250 g de 
zahăr. Se iau câte 3 linguri de sirop pe zi. Se păstrea-
ză la rece maximum 4 zile.

* Se consumă în fiecare zi 3-4 linguriţe de dulcea-
ţă de trandafir.

Împotriva durerilor de gât.  Adăugaţi patru 
linguri de petale de trandafir la un litru de apă cloco-
tită. Se acoperă vasul, se lasă să se răcească, apoi 
lichidul se strecoară. Se face gargară de mai multe 
ori pe zi.

Diaree cronică, dizenterie, hemoragii 
interne. La un litru de apă clocotită se adăugă 
şase linguri de petale de trandafir proaspete sau us-
cate. Lăsaţi lichidul să se răcească, strecuraţi şi beţi, 
pe durata unei zile.

Picioare obosite și umflate.  Adăugaţi şi 
amestecaţi, într-un lighean plin cu apă fierbinte, trei 
linguri de sare şi 20 de petale de trandafir. Când ajun-
ge la temperatura camerei, introduceţi picioarele. 
Staţi 15 minute.

Salcâmul

Se culeg ciorchini întregi de flori proaspăt înflorite, 
fără frunze.

Dureri de stomac, gastrită, ulcer gastric 
și duodenal, reflux gastro-esofagian

* Puneţi într-o cană, de seara până dimineaţa, 
două linguri de flori de salcâm proaspete sau uscate şi 
turnaţi apă la temperatura camerei. A doua zi se stre-
coară maceratul şi se bea dimineaţa, pe stomacul gol.

* Turnaţi o cană cu apă clocotită peste două lin-
guri de flori de salcâm proaspete sau uscate. Lăsaţi 
la infuzat 15 minute, apoi strecuraţi. Beţi 2-3 căni pe 
zi, între mese.

Tuse, răceală, bronșită, pneumonie, 
astm bronșic

* Consumaţi zilnic trei linguri de dulceaţă de flori 
de salcâm şi beţi două-trei căni cu infuzie de flori de 
salcâm.

* Într-un litru de apă se pun la macerat şase lin-
guri de flori de salcâm proaspete sau uscate. Se lasă 
să stea 10 ore, apoi se strecoară. Se bea de-a lungul 
unei zile.

Împotriva oboselii, a stării de epuizare.  
Amestecaţi o lingură de cacao pudră într-o cană de 
lapte cald, apoi adăugaţi o lingură de miere de sal-
câm. Consumaţi acest preparat în stări de lipsă de 
energie, oboseală şi epuizare.

Insomnie, iritabilitate, nervozitate, de-
presie

* Consumaţi cu o oră înainte de culcare una-două 
căni de ceai de flori de salcâm.

* Se amestecă flori de salcâm proaspete sau us-
cate cu miere, apoi se lasă 3 zile la macerat. Se iau 
trei linguriţe pe zi.

Socul

Se culeg florile de soc la începutul înfloririi; cam jumăta-
te dintre flori să fie deschise.

* Se adaugă o mână de flori de soc proaspete sau us-
cate, în jumătate de litru de lapte, şi se fierb la foc mic, timp 
de 10 minute. Se lasă vasul acoperit 3 minute, se strecoară 
şi se adaugă o linguriţă de miere. Se beau două căni pe zi.

* Se infuzează o lingură de flori de soc proaspete sau 
uscate, într-o cană cu apă, timp de 10 minute. Se strecoară 
şi se adaugă o linguriţă de miere. Se beau trei căni pe zi.

Infecții urinare, gută, reumatism. Se opăresc 
două mâini de flori de soc proaspete, cu un litru de apă 
clocotită. Se lasă la infuzat 15 minute. Se strecoară. Cea-
iul se bea pe parcursul unei zile, în paralel cu tratamentul 
medicamentos.

Inflamarea rinichilor. Amestecaţi în părţi egale flori 
de soc, flori de tei şi tulpini de coada-calului. Se adaugă o 
lingură din amestec la o cană de apă clocotită şi se lasă la 
infuzat 10 minute. Se beau două căni pe zi.

Constipație, obezitate. Se infuzează două linguri 
de flori de soc proaspete sau uscate, într-o cană cu apă 
clocotită, timp de 10 minute. Se strecoară şi se bea seara. 
Efectul creşte, dacă se beau două-trei căni şi în cursul zilei.

Macul de câmp

De la mac se culeg petalele, în perioada de înflorire ma-
ximă.

Tuse, bronșită, laringită.  Se infuzează două lin-
guri de petale de mac, într-o cană cu apă clocotită, timp de 
15 minute, apoi se strecoară. Se beau două căni pe zi.

Insomnie. Se amestecă în cantităţi egale petale de 
mac, conuri de hamei şi rădăcină de valeriană mărunţită. 
Se ia o lingură de amestec şi se infuzează într-o cană cu 
apă clocotită, timp de 15 minute, apoi se strecoară. Se 
beau două căni pe zi, dintre care ultima cu o oră înainte 
de culcare.

(Formula AS)

Pe lângă darul de culori și miresme pe care le reînnoiesc zi de zi, 
florile ultimelor zile de primăvară au în ele și puterea vindecătoa-

re a începutului, entuziasmul naturii reînverzite, pentru care nu exis-
tă obstacole. Folosiți cu încredere leacurile din flori de Mai. Pe lângă 
sănătate, vă dăruiesc și bucuria de a trăi, între atâtea minuni. 

Rubrică susţinută de Valeria ŞTEFUREAC
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Din durerea sufletului

Bătrânețe, haine grele…

În grădină, la portiță 
Am sădit bujor și garofiță. 
Dumnezeu s-a îndurat –
Pe amândoi de i-a luat 

Și străină m-a lăsat. 
Străină, de bună seamă –
N-are cine-mi zice „mamă”. 
Când eram tânără și tare

Îmi părea că dealu-i vale.
Acum am îmbătrânit  –
Puterile m-au părăsit. 
Supărare, supărare,

Nu-mi ieși mereu în cale,
Du-te pe râu la vale. 
Căci eu tare-s supărată – 
N-am băiat și n-am nici fată. 

Anica BURLĂ
s. Mihoreni, raionul 

Herța 

Am trecut de 81 de ani și îi mulțumesc  Bunului Dumnezeu pentru fiecare zi pe care 
mi-o dă. În viață am avut de toate: și bucurii, dar și durere. Mi-au murit feciorul Ion și 

fiica Rodica – la 54 și 53 de ani. A plecat din viață și fratele la numai  45 de ani. În al 64-
lea an al vieții mi-a decedat și soțul. 
Am lucrat din greu – 37 de ani la fermă și m-am ales cu o pensie de 1.980 grivne. S-au 
adunat bani de la săteni (am dat și eu) pentru ca să avem gaz în sat, dar am rămas și fără 
bani, și fără gaz. La fel am pus bani pe cont ca să mă folosesc de ei la bătrânețe și nu 
m-am ales cu nimic. 
Acum mă alin cu amintirile și cu cântecul destinului meu, pe care singură l-am compus: 

Mi-e dor 
de nepoțică… 

„Peste câţiva ani, tu, Adriana, în sat te-ai 
arătat. Dar ţi s-a interzis să treci pe la mine 
și aceasta mult mă doare.  Pe laiţă la poartă 
am stat şi pe tine te-am aşteptat. Credeam 
că poate îi ieşi şi te voi vedea, uşor pe inimă 
mi-a sta. Dar, în zadar… Acasă când ai ple-
cat,  în maşină te-au urcat, dar eu din urmă 
te-am strigat: Adriana, Adriana… Şi numai 
cu numele am rămas…

În ogradă m-am întors, pe prag m-am 
aşezat şi ochii mei au lăcrimat…

Mă doare inima  de bunică că eşti stră-
ină, scumpa noastră nepoțică, eşti a nimă-
nui ca şi puiul cucului. Mă gândesc la tine  
zi și noapte și poate aceste gânduri bune și 
senine îţi vor aduce noroc în viață”. 

Serafima  NOVAC
s. Mămăliga, 

raionul Noua Suliță 

Ce este nepoțica 
pentru o buni-

cuță? Bucurie și 
alinare. Am și eu 
o nepoțică – Adria-
na, care nu demult 
a împlinit zece ani, 
dar sunt șase ani 
de când nu am mai 
văzut-o… 

Omenia înfrumusețează viața 

Mi-aduc  aminte de timpul de cândva, 
Ce frumoasă viaţa mai era – 
Cu oameni buni şi omenoşi, 
Ce creşteau copii frumoşi. 
Cădeau ploiţe călduţe 

Şi noi alergam  prin apă desculţe – 
Vai, ce bucurie era în acea copilărie 

de cândva! 
Se învăţa a lucra şi la biserică duminica 

se mergea!
Nevestele purtau cămăşi cusute, 
Brâu şi catrinţe frumos ţesute, 
Pe cap purtau năframe frumoase
Şi erau gospodine în case. 
De copii  şi de soţi grijă aveau,
Cu toţii bine se-mpăcau. 
Vai ce frumoasă era acea viaţă de cândva!
Acum timpul s-a schimbat – 
Merge fata la băiat!
Stau cu ochi-n Internet, 
Şi cu glas tare la părinţi se răstesc, 
Nu este ruşine, nu este teamă
Nici de propria mamă… 
În timpul acela de cândva, 
În case mici se locuia, 
Cu obloane la fereşti, 
Iar seara se spuneau  poveşti, 
Pâinea pe vatră se cocea
Şi tare gustoasă era!
Acum părinţii le dau copiilor de toate, 
Le cumpără maşini, le fac case, 
Pentru ei toată viaţa muncesc, 
Dar nu toţi asta preţuiesc…
Frumoasă a fost copilăria de cândva!

Se juca cu  mingea pe toloacă 
Şi seara se mergea la clacă, 
La cules porumb, la desfăcat, 
Iar duminica şa horă de jucat. 
Acum tinerii la discoteci dansează 
Unde beau şi fumează. 
Nu este acum iubire, 
Neam de neam nu vrea să ştie… 
Se bat şi se sfădesc, pe viaţă se urăsc…
Doamne, de ce-i aşa şi când se va schim

ba ceva? 
Să fie pace în orice casă, 
Lumea să nu se urască, 
Copiii să aibă grijă de părinţii lor, 
Să nu fie singuri atunci când mor…
Acum numai de război se vorbeşte
Şi nicidecum nu se opreşte. 
De ce se întâmplă aşa în frumoasa ţara 

mea? 
Doamne, întoarce timpul înapoi
Şi opreşte acest război, 
Să fie pace în ţară, 
Copiii să aibă tată şi mamă,
Fă, Doamne, în ţară pace, 
Pace-n case şi în sufletele noastre!

Ștefania VITRESCU (Acsani)
Roșa (Ţețina) 

Se schimbă timpul, iar odată cu el și viața omului. Aducându-mi aminte 
de timpurile de cândva, întotdeauna afirm că atunci omenia era în cin-

ste. Oamenii erau mai sinceri și mai buni unii cu alții. Omenia ne înlocuia 
comoditățile de astăzi. Spun aceasta cu regret și cu o oarecare îngrijorare 
în suflet.

Poezia îmi alină singurătatea

Bucovina noastră
Acum,  Prutul în visare, din sfintele izvoare
Îşi duce apa, ce îneacă a lui dor, 
Iar păsările, înălţându-se spre Soare, 
Se jeluie şi se caină în limba lor. 
Şi cu-a stelelor sclipire prin a cerului azur
Cu munţii ridicaţi în soare, 
Printre nouri de purpur. 
Cu coloanele-i de dealuri 
Pe unde se întind văi şi dumbrăvi, 
Pe unde curg izvoare şi râuri, 
Deasupra cer albastru, fără mărginări. 
Asta-i Bucovina noastră, cernăuţeană, 
Care a fost o frumuseţe de floare. 

Acum e de păgâni batjocorită 
Şi cu nepăsare, călcată în picioare. 
Dragă Bucovină, ţi-au furat aceşti păgâni
Cele mai mari bogăţii ale tale, 
Pădurile mândre, cu brazi, 
Şi ţi-au tulburat izvoarele. 
Ţi-au înnodat libertatea, 
Vor să-ţi piardă vorba românească, 
Vor să prefacă liturghia 
În biserica noastră strămoşească.
Şi la război oamenii mor, 
Oare pentru care bine, 
Pentru viaţa miliardarilor, 
Ca să trăiască ei în fericire. 
Pentru ce mor ai noştri tineri, 

Pentru care ţară, 
Dacă ei sunt români, 
Nestimaţi de Ucraina. 
Acum Bucovina noastră vieţuieşte
Într-o întunecată stare, 
Cu oftări şi cu suspine, 
În legile asupritoare. 
Noi, aceşti români prizonieri, 
N-avem zi de mâine, 
Cum n-am avut ieri
Şi ne plângem soarta şi urgia.  

Cu durere de Bucovina,  
Maria I. VICOVAN,  

s. Pătrăuții de Sus, 
raionul Storojineț  

Sunt o simplă doamnă de la țară, dar îmi place poezia. Toată viața scriu poezii, scriu pentru sufletul 
meu. Am trei cărți tipărite – „Pe cărarea vieții mele”, în trei volume, poezii. Mă împac cu gândul că în 

zilele noastre lumea nu prea citește. De aceea, am scris versurile pentru mine. Le citesc prietenilor și 
cunoscuților. 
Sunt îndrăgostită de ținutul natal – de Bucovina noastră și-mi stimez  graiul și neamul românesc. 
De aceea, le propun cititorilor ziarului „Libertatea Cuvântului” poezie despre Bucovina noastră dragă.
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La 16 mai, tânărul 
Mihai 

NICHIFOR 
din suburbia Țețina a Cernăuţiului  îşi sărbătorește frumosul jubi-
leu al tinereţii – 25 de ani. 

Din copilărie, Mihai visa să devină șofer și această dorință i 
s-a împlinit. 

În această zi frumoasă de primăvară, înmiresmată de minu-
natul Florar,  îi aduc sincere felicitări părinții Mihai și Maria, fra-
tele Costel, bunicii Elena, Mihai și Aurel, toate rudele și prietenii, 
dorindu-i multă sănătate, bucurii şi fericire, dragoste adevărată şi 

prieteni devotaţi. Îţi dorim să te bucuri din plin de ceea ce ți-a dat Dumnezeu, dar cu 
putere în suflet să-ţi găsești fericirea adevărată. 

Dragul nostru! 
Trăieşte-ţi clipa în picioare
Cum bradul şi-o trăieşte.
Ca râul cel de munte-aleargă 
Şi zboară vultureşte.
De aur să nu-mbraci vre-odată
Cununi strălucitoare,
De n-ai purtat întâi pe frunte
Cunună de sudoare.
De nu ştii cum, sau nu ai vreme,
De-a zidi o nouă casă,
Cu-a ta suflare încălzeşte
Casa părintească.
La mulţi ani, scumpul nostru! 

LIBERTATEA
www.lyberti.com

CUVÂNTULUI

liderul presei româ-
nești din Ucraina

www.lyberti.com
lcuvantului@gmail.com

tel. 099-643-58-57

FII PRIETENUL NOSTRU PE:

01886
www.lyberti.com

6 luni –  72,77 grn.
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CONTINUĂ 
ABONAREA 

ÎN ATENŢIA 
CITITORILOR!

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

Colectivul redacţiei

Acest mesaj de felicitare este pentru  domnişoara 

Adriana NOVAC 

din satul Mămăliga, raionul Noua Suliţă, care la 7 mai şi-a sărbătorit  ziua de naşte-
re, adăugându-şi la buchetul vieţii cea de a 10-a floare. 

Cu această deosebită ocazie o felicită din tot sufletul  scumpa bunică Sima Novac ,  
care, cu părere de rău, nu şi-a văzut nepoţica timp de şase ani şi pe care o iubeşte foar-
te mult .  Ea îi doreşte multă sănătate,  să aibă parte de multă fericire şi noroc,  bucurii 
şi împliniri, să  ocupe un loc destoinic  în viaţă.  

Scumpa noastră!
Norii grei să te ocolească, 
Dumnezeu să te păzească, 
Să ai parte de zile senine, 
Toate de căldură pline. 

La mulți ani și toți fericiți!

Concertul Corului Regal la Cernăuți 
în cadrul turneului Capitalele Unirii

Corul Regal, ansam-
blu cameral de tineret 
aflat sub Înaltul Patronaj 
al Alteței Sale Regale 
Principele Radu al Ro-
mâniei, desfășoară în 
perioada 2018-2019 cel 
mai amplu proiect coral 
din România dedicat 
Centenarului Marii Uniri 
– turneul aniversar Ca-
pitalele Unirii. Ansamblul 
a evoluat și va evolua în 
orașe românești din țară 
și de peste granițe, pre-
cum București, Râmnicu 
Vâlcea, Iași, Cluj, Alba 
Iulia, Cernăuți, Chișinău 
și Balcic. Proiectul este 
realizat cu sprijinul Insti-
tutului Cultural Român și 
BRD - Groupe Societe 
Generale.

După succesul pri-
melor cinci concerte ale 
turneului – lansarea de la 
București, care a avut loc 
la Biblioteca Națională a 
României, în 1 iulie, con-
certul din Râmnicu Vâl-
cea, care s-a desfășurat 
în Sala Lahovari a Filar-
monicii Ion Dumitrescu, 
în data de 18 octombrie, 
concertul din Iași, susținut în Aula Bibliotecii 
Centrale Universitare Mihai Eminescu, în 2 
noiembrie, concertul din Cluj-Napoca, des-
fășurat în Sala Auditorium Maximum a Co-
legiului Academic al UBB, în 24 noiembrie și 
cel din Alba Iulia, susținut în Catedrala Ro-
mano-Catolică Sfântul Mihail, în 25 noiem-
brie – Corul Regal va concerta sâmbătă, 18 
mai 2019, la Palatul Academic al Universi-
tății de Medicină din Cernăuți (Ucraina), în-
cepând cu ora 17.00. Intrarea este liberă.

Desfășurat sub genericul „Corul Regal 
în concert la Cernăuți”, evenimentul este 
realizat cu sprijinul Institutului Cultural Ro-
mân, prin Direcția Generală Programe prin 
Reprezentanțe și în Comunitățile Istorice.

Cele 3 concerte desfășurate în anul 
2019, la Cernăuți, Chișinău și Balcic, vor fi 
dedicate memoriei Reginei Maria, Suvera-
na care a avut un rol decisiv în consfințirea 
proiectului Marii Uniri, în cadrul Conferinței 
de Pace de la Paris din anul 1919.

Acest turneu reprezintă debutul noii for-
mule de concert a ansamblului nostru și de-
butul dirijorului Andrei Stănculescu la pupitrul 
Corului Regal. În cadrul evenimentului își vor 
da concursul soprana Cristina Fieraru, barito-
nul Andrei Marinache și pianistul Vlad Gînța.

Invitații speciali ai concertului din 18 
mai de la Cernăuți sunt Corul de copii „Per-
la”, condus de Iurie Levcic, și Corul bărbă-
tesc „Codrii Cosminului”, condus de prof. 
Gheorghe Sadovei.

Amfitrionul serii va fi tânăra actriță Ale-
xandra Apetrei.

Așadar, Corul Regal a evoluat și va 
evolua pe parcursul turneului alături de di-

ferite ansambluri corale care își desfășoa-
ră activitatea în cele 8 orașe ale itinerariu-
lui. În plus, repertoriul ales de către Corul 
Regal cuprinde creații ale unora dintre cei 
mai importanți compozitori români de ieri 
și de azi, din toate provinciile istorice ale 
țării noastre.

Corul Regal dorește să implice în mod 
activ generația tânără în seria de manifes-
tări dedicate Centenarului Marii Uniri, cu 
scopul de a afirma și a dovedi că tinerii își 
asumă valorile și idealurile naționale.

Centenarul este despre trecut, despre 
prezent, dar, mai ales, este despre viitor. 
Așadar ne dorim ca acest turneu să fie un 
preambul al unei campanii de promovare 
a vieții corale românești, care să se desfă-
șoare în perioada ce va urma.

Nu în ultimul rând, turneul Capitalele 
Unirii va aduce un omagiu Familiei Regale 
a României, care a contribuit decisiv la re-
alizarea evenimentelor din anii 1918-1919.

Mai multe detalii despre Corul Regal 
puteți afla accesând site-ul www.corulre-
gal.ro

***
Partener principal: Institutul 

Cultural Român

Parteneri: Casa Regală a Româ-
niei, Centrul Bucovinean de Artă 
Cernăuți, Școala Populară de Artă 
și Civilizație Românească Ciprian 
Porumbescu Cernăuți, Asociația 
Culturală Pro Basarabia și Bucovi-
na, Asociația Națională Corală din 
România, Alianța Națională pentru 
Restaurarea Monarhiei, Cosmovici 
și asociații.
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În sfârșit au recunoscut! POTAP și 
Nastia KAMENSKIH se pregătesc de nuntă

Zvonurile precum că Nastia și 
Potap ar forma un cuplu și în afara 
scenei circulă demult, acum însă cei 
doi artiști au confirmat, într-un final, 
această informație. Recent, duetul 
artiștilor a împlinit 13 ani. De ceva 
timp, starurile se ocupă mai mult de 
carierele solo, însă nu și-au sistat 
nici colaborarea. Chiar dacă ani la 
rând Potap a fost căsătorit cu Irina 

Gorovaya, la sfârșitul lunii februarie, 
producătorul ucrainean a rupt tăce-
rea, confirmând faptul că el și Nastia 
formează un cuplu. Acesta a evitat 
să ofere mai multe informații. Potrivit 
presei ucrainene, care citează  sur-
se din anturajul celor doi, aceștia se 
pregătesc de nuntă, care va avea loc 
pe 23 mai. Evenimentul festiv se va 
desfășura la Kiev.

Amintim că duetul Potap şi Nastia 
a cunoscut popularitatea în anii 2000 
cu hituri precum: „Не пара”, „Почему”, 
„Чумачечая весна”, „Крепкие 
орешки" și altele. De remarcat faptul 
că zvonurile despre idila dintre cei doi 
artiști au apărut demult. Potap a dedi-
cat recent o poezie drăguță cântăreței 
Nastia Kamenskih dedicată zilei ei  de 
naștere.


