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Dezvăluiri din culisele 
organizării  Festivalului 

„Florile Dalbe 2018”
Zestrea frumoaselor tradiţii şi obiceiuri de iarnă moştenită din strămoşi este readusă în actualitate la 

Cernăuţi. Societatea pentru Cultură Românească „Mihai Eminescu” organizează în data de 23 de-
cembrie 2018, la orele 12.00, cea de-a XXIV-a ediţie a tradiţionalei sărbători a obiceiurilor de iarnă „Florile 
Dalbe”. Spectacolul folcloric va avea loc în incinta Palatului Academic al Universităţii Bucovinene de Medi-
cină (str. F. Schiller, 11),  din Cernăuţi. Formaţiunile artistice, soliştii, iubitorii de folclor care vor să evolueze 
în cadrul Festivalului „Florile Dalbe” sunt rugaţi să se adreseze organizatorilor. Vasile Bâcu, preşedintele 
Societăţii pentru Cultură Românească  „Mihai Eminescu” ne-a oferit detalii din culisele organizării festiva-
lului. „Deja şi-au anunţat participarea mai multe colective folclorice din regiunea Cernăuţi, care vor veni cu 
obiceiurile satelor noastre. Spre marea noastră bucurie avem confirmată participarea şi a unor colective 
importante din străinătate. În primul rând este vorba despre colectivul George Enescu din Dorohoi, care 
va veni cu un frumos buchet de colinde româneşti. De asemenea, avem confirmarea unor colective din 
raionul Briceni, Republica Moldova. Va fi o sărbătoare frumoasă, iar fiecare copil participant va primi câte 
un dar de la Moş Crăciun”, spune domnul Vasile Bâcu.

În acelaşi timp, Societatea  „Mihai Eminescu”  face un apel către toţi oamenii de bună credinţă cu 
rugămintea de a sprijini în măsura posibilităţilor această acţiune culturală, mulţumindu-le anticipat 
tuturor celor care sunt deschişi spre o asemenea colaborare. „Nici în acest an nu vom folosi bani 
publici. Nu am accesat nici un proiect, pentru că suntem la sfârşit de an şi instituţiile publice nu au 
posibilitatea să finanţeze astfel de evenimente. Ne-au întins o mână de ajutor persoane simple care 
sunt interesate în perpetuarea culturii noastre tradiţionale. De asemenea, ne sprijină şi unii oameni 
de afaceri. Printre ultimii se numără şi domnul Mihai Tanas, om de afaceri şi consilier în Comunita-
tea Teritorială Unită Herţa. În mod tradiţional ne sprijină Consulatul României la Cernăuţi. La fel şi 
noi, membrii prezidiului Societăţii “Mihai Eminescu”, punem mână de la mână şi sperăm că va fi o 
sărbătoare reuşită”, a menţionat domnul Vasile Bâcu. 

REGIUNEA CERNĂUŢI: 
NUMĂRUL CAZURILOR DE RUJEOLĂ, 

ÎN CREȘTERE ALARMANTĂ
De la începutul anului, 2.327 de locuitori  

ai regiunii Cernăuţi (738 adulți și 1.589 copii) 
au fost afectați de rujeolă. Principalul motiv 
este nivelul critic scăzut al vaccinării. În spe-
cial, doar 69% dintre copii au primit prima 
doză de vaccine împotriva rujeolei, menţio-
nează site-ul web al Departamentului regi-
onal de Sănătate Cernăuți. De asemenea, 
se menţionează că regiunea Cernăuţi este 
asigurată cu vaccinuri împotriva rujeolei, 
în total  8.546 de doze. Aceasta reprezintă 
63% din necesitățile anuale ale regiunii. Adi-

că, vaccinurile  disponibile sunt  suficiente 
pentru imunizarea planificată a locuitorilor 
în următoarele câteva luni. În cazul dacă in-
stituţiile medicale susţin că nu au în dotare 
vaccinuri, cetăţenii sunt îndemnaţi să anunţe 
medicul-şef şi să telefoneze la „linia fierbin-
te" a Departamentului regional de Sănătate: 
(0372) 52-32-69.  De la începutul anului la 
nivel naţional au fost diagnosticate 44,386 
mii  de noi cazuri de rujeolă. Lideri la capitol 
sunt regiunile Lviv, Ivano-Frankivsk, Tran-
scarpatia, Ternopil, Odesa şi Kiev. 

Cu cât vor crește salariile 
profesorilor în anul 2019

Centrul regional de Ocupare a Forței de Muncă Cernăuţi anunţă că la data de 1 
decembrie 2018 existau 1.777 de locuri de muncă vacante. Cele mai multe  posturi va-
cante sunt la întreprinderile de prelucrare (21,3%), instituțiile de învățământ (14,7%), în-
treprinderile agricole, 
forestiere și piscicole 
(12,4%), comerțul cu 
ridicata și cu amă-
nuntul, repararea 
autovehiculelor și a 
motocicletelor (10%). 
Salariul mediu lunar 
propus este de circa 
5.600 grivne. 

Reamintim că 
Bugetul de stat pen-
tru anul 2019 pre-
vede o creștere  cu 
9%  a salariilor ca-
drelor didactice. În 
special, salariul unui 
profesor începător 
în anul următor va 
crește de la 6.303 
grivne  la 6.871 griv-
ne pe lună. Salariul 
unui profesor de ca-
tegoria I va consti-
tuit 9.050 grivne, iar 
profesorii cu cate-
gorie superioară vor 
primi în medie 9.648 
grivne.
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Pagină realizată de Mihai URSU

CETĂŢENII UCRAINENI ÎȘI ABANDONEAZĂ 
„EURORABLELE” ÎN UE

Legile №8487 și №8488, privind „Reglementa-
rea procedurilor vamale la importul autoturismelor 
cu numere de înmatriculare străină” votată de Rada 
Supremă și semnată de Petro Poroșenko la 23 no-
iembrie curent, a umplut Ungaria, România și Po-
lonia cu „eurorable”. Şoferii ucraineni sunt obligaţi 
să plătească taxe şi impozite uriaşe de câteva mii 
de euro, pentru maşinile vechi aduse din Uniunea 
Europeană. Speriaţi, șoferii ucraineni preferă să le 
abandoneze în statele vecine. Aşa că parcările din 
oraşele aflate în apropierea Ucrainei sunt pline şi 
riscă să devină cimitire de maşini. Spre exemplu, 
de aproape o lună şoselele de lângă Vama Siret 
s-au transformat într-un adevărat cimitir al rable-
lor. Șoferii ucraineni susţin că au fost nevoiţi să le 
abandoneze. Dacă ar încerca să intre în legalitate, 
ar plăti câteva mii de  euro taxe şi impozite, pentru 
o maşină mai veche de 10 ani, care costă cel mult 
o mie de euro şi a fost adusă din Uniunea Europea-
nă. Iar amenzile în acest caz depăşesc 5.000 de 
euro. Aşa că cei mai mulţi prefera să scoată ma-
şinile vechi din Ucraina şi să le lase în Ungaria, 
România sau Polonia. „Dacă a cumpărat o maşină 
de 2.000 de euro şi vine să achite taxa vamală de 
încă 2.500 de euro, nu are rost. Înmatricularea cos-
tă mai mult decât maşina. Vin şi le lăsă aici. Am şi 
eu maşină cu numere din Lituania şi am dat 1.800 
de euro pe ea. Ca să achit taxa vamală, mă costă 
vreo 2.300 de euro. Nu are rost”, explică un şofer 
ucrainean.

Europa trece cu vederea 
agresiunea Rusiei 
din Marea Neagră

Se pare că incidentul din Marea Neagră, în urma căruia Rusia a seches-
trat trei nave militare ucrainene împreună cu echipajele lor, nu contează 
prea mult pentru liderii UE. Miniştrii europeni de Externe, reuniţi la Bruxelles, 
au anunţat însă că vor oferi mai multă asistenţă Ucrainei, potrivit Reuters. 
Potrivit şefei diplomaţiei europene, Federica Mogherini, ei au discutat cu 
ministrul ucrainean de Externe, Pavlo Klimkin, „ultimele evoluţii din Marea 
Azov, dar şi, în principal, sprijinul Uniunii Europene pentru Ucraina, pentru 
poporul ucrainean, pentru integritatea teritorială a ţării”. Pe lista de sancţiuni 
a UE au fost acum adăugaţi nouă reprezentanţi locali din provinciile ucrai-
nene separatiste pro-ruse Doneţk şi Lugansk, pentru rolul lor în scrutinul 
organizat acolo luna trecută de separatiştii pro-ruşi. Persoanele incluse pe 
această listă, al căror număr a ajuns astfel la 164, plus alte 44 de entităţi, 
au interdicţie de viză în statele UE şi le sunt îngheţate eventualele active 
deţinute în aceste state. „Prin acţiunile lor, ei au subminat şi mai mult inte-
gritatea teritorială, suveranitatea şi independenţa Ucrainei”, afirmă blocul 
comunitar, care „consideră aceste „alegeri” drept ilegale şi ilegitime, şi nu le 
recunoaşte”. 

Fostul trimis al Ucrainei la 
NATO: Ucraina trebuie să 

aibă arme nucleare

Fostul trimis al Ucrainei la NATO, ge-
neralul-maior Petro Garașciuk, a declarat 
în timpul emisiunii „Burciuk LIVE” de la 
postul de televiziune „Obozrevateli”, faptul 
că Ucraina are capacități unice – intelectu-
ale, organizaționale și financiare – pentru 
a crea arme nucleare.   „O voi spune încă 
o dată. Avem capacitatea de a dezvolta și 
de a produce propriile noastre arme nu-
cleare”, susține Garașciuk. De asemenea, 
generalul consideră că Ucraina are capa-
citatea de a crea nu numai bombe nucle-
are, ci și focoase nucleare pentru rachete 
balistice. „În prezent, nu există o astfel de 
instalație de producție în întreaga lume, 
cum este cea care a fost construită în fosta 
URSS și care este acum în Ucraina inde-
pendentă, situată în orașul Dnipro, care 

poate produce astfel de tipuri de rachete 
balistice intercontinentale. Nici Statele Uni-
te, nici Rusia, nici China nu au produs o ra-
chetă numită Satan”, a declarat generalul. 
În același timp, în situația actuală, Ucraina 
nu trebuie să se îngrijoreze de eventuale 
sancțiuni internaționale, dacă ar construi 
aceste arme nucleare, a concluzionat Ga-
rașciuk.

Memorandumul de la Budapesta, 
semnat la data de 5 decembrie 1994 de 
liderii Ucrainei, Rusiei, Statelor Unite și 
Marii Britanii, a devenit practic un docu-
ment care a privat Kievul de posibilitatea 
de construi și deține arme nucleare, după 
semnarea acestui tratat, începând cu 
aderarea Ucrainei la Tratatul de neproli-
ferare atomică.



4 LC
Joi, 13  decembrie 2018 Probleme și soluții

Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC

Procesul formării comunităților teritoriale 
unite intră în faza accelerării 

Inițiat ca un proces benevol, crearea 
comunităților teritoriale unite a intrat în faza 
finală. Iar pe ultima sută de metri, când 
deciziile se iau în grabă, deseori este ne-
glijat caracterul benevol. În anul care vine 
mai toate localitățile din Ucraina urmează 
să fie incluse în noile comunități teritoriale. 
După consfătuirea de la Kiev, desfășurată 
la începutul lunii decembrie, pe site-ul Ca-
binetului de Miniștri a apărut planul de per-
spectivă privind crearea comunităților teri-
toriale unite în regiunea Cernăuți. În baza 
acestui document a fost pusă în rețelele de 
socializare și harta raionului Noua Suliță cu 
indicarea viitoarelor comunități teritoriale 
unite. Dacă comunitățile teritoriale unite, 
care funcționează deja și sunt situate în 
două capete opuse ale raionului – Mămăli-
ga și Mahala, vor rămâne neatinse, cea din 
centru, Noua Suliță, va atrage pe orbita sa 
mai multe sate „fără perspectivă”:  Zelenyi 
Gai, Dinăuți, Mălinești, Berestea, Cerlena, 
Forosna, Jilivka,  Șcerbinți, Doljok și Șiș-
căuți. Iar satele Cernauca și Toporăuți își 
văd perspectivele în comunitatea teritorială 
unită Cernăuți. Sunt reprezentate și două 
comunități teritoriale noi – Boian și Tărăsă-
uți. Viitoarea Comunitate Teritorială Unită 
Boian, în opinia funcționarilor de la Cernă-
uți și Kiev, urmează să readucă în hotarele 
vechi ale Consiliului sătesc Boian și locali-

tățile Priprutia și Boianivca. Iar Comunitatea 
Teritorială Unită Tărăsăuți va întruni satele 
Vancicăuți și Costiceni. Deci, a fost ignorată 
voința oamenilor. 

– Nu demult locuitorii din trei sate – Cer-
lena, Vancicăuți și Costiceni, au hotărât să 
se unească în Comunitatea cu centrul la 
Vancicăuți. Au avut loc adunările sătenilor, 
au fost pregătite documentele cerute și îna-
intate la Cernăuți și nu înțeleg de ce voința 
noastră a fost ignorată, a declarat dl Alexan-
dru Rotari, primarul satului Cerlena. Pentru 
noi este clar: în afara comunității unite e 
greu de supraviețuit în asemenea timpuri 
complicate. Bugetul local nu ne ajunge să 
acoperim toate cheltuielile. Iată, acum sun-
tem nevoiți să închidem grădinița de copii, 
fiindcă nu avem bani pentru a plăti salariul 
educatoarelor. Așa că toată speranța este 
în comunitatea teritorială unită. Încă nu se 
știe definitiv din care comunitate va face 
parte Cerlena. Doar înainte de a ne adresa 
Vancicăuțiului și Costiceniului, am cerut să 
fim primiți în Comunitatea Noua Suliță, dar 
ni s-a refuzat. 

Pentru Mălinești și Berestea varianta 
unirii cu Noua Suliță a fost prevăzută chiar 
de la bun început. 

– Mălineștiul este o localitate, situată 
mai într-o parte de drumul central și prin-
cipalele surse de venit sunt pământul și în-

treprinderea de creștere a curcilor, remarcă 
primarul Alexandru Mudreac. Aven nevoie 
de o infrastructură mai bună, ceea ce ne 
va putea da doar aflarea în componența 
unei comunități teritoriale unite. Ea des-
chide unele perspective pentru o localitate 
rămasă cu puține forțe de muncă. Dacă îna-
inte femeile plecau în Italia, unde găseau 

ușor de lucru și pe banii câștigați satul și-a 
schimbat aspectul, acum au găsit locuri de 
muncă și bărbații – pleacă la construcții în 
Anglia și Belgia. 

Numai singur faptul creării comunităților 
teritoriale unite încă nu garantează succe-
sul. Mai este nevoie de o politică economi-
că și socială înțeleaptă. 

PREȘEDINTELE CERE 
SĂ NU FIE ÎNCHISE OFICIILE POȘTALE 

ÎN SATE, IAR POȘTAȘILOR SĂ LI SE 
MAJOREZE SALARIILE 

Despre situația în care s-au pomenit ofi-
ciile poștale din Ucraina, iată că s-a discutat 
și la Președinție. Miercuri, Președintele Petro 
Poroșenko a avut o întâlnire cu ministrul In-
frastructurii, Volodymyr Omelian, și cu direc-
torul general al Întreprinderii „Ukrpoșta”, Igor 
Smileanski, pentru a discuta cu ei problemele 
ramurii. Șeful statului insistă ca „Ukrpoșta” să 

semneze un acord cu Fondul de pensii în ve-
derea garantării distribuirii pensiei. „Trebuie 
oprită practica de închidere a oficiilor poștale 
în localitățile sătești, mai ales în cele îndepăr-
tate, de concediere a poștașilor.  Susținerea 
lor trebuie asigurată pe contul bugetului ge-
neral al „Ukrpoștei”, a mai spus Președintele.  
„Am inițiat ca în Bugetul de stat pe anul 2019 
să fie prevăzute 500 milioane grivne care vor 
acoperi cheltuielile „Ukrpoștei” pentru difuza-
rea pensiei. La ora actuală 500 milioane griv-
ne vor permite să fie asigurată și majorarea 
salariilor factorilor poștali. În funcțiile lor intră 
nu numai distribuirea pensiei, ziarelor. Pen-
tru un om de vârstă înaintată aceasta este 
unica legătură cu lumea”, a accentuat Petro 
Poroșenko. 

Președintele le-a propus conducătorilor 
„Ukrpoștei”  să-și revadă salariile fantastice 
și peste două săptămâni să i se raporte-
ze despre soluționarea problemelor privind 
asigurarea distribuirii pensiilor, menținerea 
oficiilor poștale și majorarea salariilor fac-
torilor poștali.

Dacă însuși Președintele s-a apucat 

de soluționarea problemelor Serviciului 
poștal, înseamnă că aceste probleme 
sunt grave. De pe teren ni s-a explicat că 
în raioanele regiunii noastre nu este vor-
ba de închiderea oficiilor  poștale, ci de 
volumul de muncă pe care urmează să-l 
înfăptuiască poștașii. Evident că salariul 
lor trebuie majorat. În această privință nu 
există nici o îndoială. Dar și poștașul tre-
buie să distribuie nu numai pensia, dar și 
un număr anumit de ziare și reviste, altă 
corespondență. Trebuie dezvoltate ser-
viciile poștale. Și aceasta urmează s-o 
facă nu Președintele țării, ci conducătorii 
Întreprinderii „Ukrpoșta”, care urmează 
să-și reducă mult din salariile pe care și 
le-au pus. 

Iarna a venit tot pe drumuri 
cu gropi 

Pentru serviciile 
de reparare a drumu-
rilor iarna întotdeauna 
vine pe neașteptate. 
Ei niciodată nu reu-
șesc până la căderea 
primei zăpezi să în-
cheie reparațiile cu-
rente, adică să astupe 
gropile, care pe timp 
de iarnă cauzează 
mari dificultăți pentru 
transportul auto. Până 
la mijlocul lunii noiem-
brie, potrivit datelor 
Serviciului de întreți-
nere a drumurilor din 
regiunea Cernăuți, s-a 
reușit să fie acoperite 
860,8 metri pătrați de gropi pe drumurile de însemnătate de stat și locală. Lucrările au 
fost efectuate de 6 brigăzi și au fost puse în funcțiune trei întreprinderi de pregătire a 
asfaltului. Întreprinderea pentru producerea betonului și asfaltului din Noua Suliță a pus 
la dispoziția reparatorilor 45,3 tone de amestec din beton și asfalt, folosite la repararea 
drumurilor Hotin-Mămăliga și Chițmani-Storojineț-Hliboca. 

– Ca șoferii să nu uite 
de baștină!

– De ce 
stratul 

de asfalt 
e atât de 
subțire?
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  Pagină realizată de Dumitru VERBIŢCHI

Escroci prinși în 
plasa poliției

„Ruda dumneavoastră a co-
mic un accident” – anume într-un 
asemenea mod escrocii îi amă-
gesc de cele mai multe ori pe 
cetățeni. După ce se asigură de 
încrederea acestora, afaceriș-
tii continuă discuția și stabilesc 
suma pentru care presupusa 

rudă poate fi „salvată”. Victime 
ale escrocilor devin, în mare par-
te, oamenii în etate. După un val 
de infracțiuni de acest fel, care 
au fost comise în ultimul timp în 
ținutul nostru, organele de drept 
au demarat o serie de acțiuni de 
profilaxie, orientate la depistarea 
și reținerea răufăcătorilor care 
au obținut pe căi necinstite sume 
însemnate de bani. Datorită unor 

astfel de acțiuni, colaboratorii 
Poliției Naționale i-au reținut pe 
doi membri ai unei grupări or-
ganizate. Cei doi locuitori ai re-
giunii Lugansk au obținut de la 
o pensionară opt mii de dolari 
americani, o sută de euro și 15 
mii grivne. Bărbații reținuți sunt 

suspectați de comiterea a încă 
cel puțin cinci infracțiuni analo-
gice. Pentru moment se știe că 
o mare parte din mijloacele bă-
nești obținute erau transferate 
prin terminalele bancare în teri-
toriile necontrolate de guvernul 
de la Kiev. Anume acolo, potrivit 
oamenilor legii, se ascund orga-
nizatorii și coordonatorii acestui 
grup criminal.    

ȘOFERUL  FUGAR 
A  FOST  REŢINUT
În satul Mihalcea din raionul Storojineț s-a 

produs un accident de circulație. Șoferul, care 
a accidentat câțiva pietoni, a oprit mașina pen-
tru a le acorda ajutor, dar s-a speriat de res-
ponsabilitate și a fugit de la locul accidentului 
până la sosirea poliției. Doi dintre pietoni – o 
cernăuțeancă în vârstă de 25 de ani și o locu-
itoare a raionului Chițmani în vârstă de 20 de 
ani au fost transportate de urgență la Cernăuți. 
Pentru căutarea vinovatului au fost antrenate 
toate echipajele poliției de patrulare. În scurt 
timp șoferul-fugar a fost găsit. Acesta s-a dove-
dit a fi un tânăr de 23 de ani din satul Glibociok. 
Testele efectuate au arătat că la momentul co-
miterii accidentului șoferul se afla sub influența 
alcoolului și a drogurilor. Au fost fixate o serie 
de expertize. Cercetările în acest caz continuă. 

Bărbat reținut pentru 
tentativa de mituire 
 a unui anchetator 

Acesta va fi nevoit să răspundă pentru încă o infracțiune penală. 
În trecut bărbatul a mai avut de-a face cu legea și spera că de data 
aceasta va reuși să-l convingă pe anchetator să închidă procedura 
demarată în schimbul unei sume de bani. Însă, anchetatorul nu a ac-
ceptat propunerea infractorului și a comunicat despre acest caz con-
ducerii Direcției Poliției Naționale în regiunea Cernăuți. Bărbatul a fost 
reținut în momentul când a venit în biroul anchetatorului și a încercat 
să-i transmită suma respectivă de bani.

Plimbări prin magazin în noapte… ce s-au 
încheiat nu 
chiar plăcut       

Un bărbat de 24 de ani a fost pus în cătușe 
după ce a prădat pe timp de noapte câteva ma-
gazine din centrul regional. Poftele acestuia se 

reduceau, de regulă, la bani și la 
lucruri de preț. După tentativa or-
dinară de a jefui un magazin tână-
rul a fost reținut de poliție. Oame-
nii legii au constatat că în trecut 
acesta a mai avut de-a face cu 
legea și a fost judecat pe o scur-
tă perioadă de timp cu un termen 
de încercare. Cu toate acestea, 
el a decis să încalce din nou le-
gea. Ulterior polițiștii au constatat 

că bărbatul a comis mai multe infracțiuni de acest 
gen. El a fost plasat sub strajă până la elucidarea 
tuturor circumstanțelor. 

COMPORTAREA NEATENTĂ CU FOCUL: 
ÎNCĂ UN BĂRBAT 
A MURIT 

Tragedia s-a produs în localitatea Hrușăuți din 
raionul Hliboca în gospodăria unui bărbat care 
trăia de unul singur. Vecinii au fost acei care au 
observat fumul ieșind pe geam. Când bărbații au 
intrat în casă au constatat că în una din odăi a 
ars divanul. Tot în acea odaie a fost descoperit și 
proprietarul casei deja fără semne de viață. Cada-
vrul a fost transportat pentru efectuarea expertizei 
medico-legale pentru stabilirea cauzei adevărate 
a decesului. 

TATĂ CONDAMNAT PENTRU NEPLĂTIREA 
PENSIEI DE ÎNTREŢINERE

Judecătoria raională Hliboca l-a 
recunoscut vinovat pe un locuitor al 
raionului de neplătirea pensiei de 
întreținere. Judecata a constatat că, 
potrivit sentinței proclamate la data 
de 23 mai anul 2016 de către Jude-
cătoria raională Storojineț, inculpatul 
a fost obligat să plătească pensie 
pentru întreținerea copilului său mi-
nor în mărime de 600 grivne lunar. Fi-
ind apt de muncă și câștigând în cali-
tate de muzicant pe la nunți, bărbatul 
a încălcat în mod brutal legislația. Din 
martie 2016 plătea nesistematic pen-
sia, iar începând cu luna septembrie 
a aceluiași an în genere a refuzat s-o 
plătească. În această perioadă de 
timp bărbatul a acumulat o datorie în 
sumă de 15 mii 600 grivne. Judecă-
toria i-a pronunțat o sentință sub for-
mă de 120 de ore de munci publice.   

Un bărbat de 32 
de ani din centrul raio-
nal Secureni a comis 
un accident mortal și 
a fugit de la locul cri-
mei. Poliția l-a reținut 
pe șoferul fugar în cur-
tea gospodăriei sale. 
Tragicul accident s-a 
produs în localitatea 
Kobolcin. Fără să-i 
acorde ajutorul nece-
sar pietonului acciden-
tat, șoferul a fugit de la 
locul crimei. În rezultatul impactului, bărbatul în vârstă de 62 de ani a 
murit. Testele efectuate au arătat că la momentul comiterii accidentului 
șoferul se afla în stare de ebrietate. A fost demarată o procedură în 
baza articolului 286 punct 2 al Codului Penal al Ucrainei. Cercetările 
continuă.        

Șoferul ucigaș a fugit de la locul
crimei
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Prin locurile ultimului popas al Sfântului Apostol Andrei

Între cei doisprezece aleşi de Domnul nostru Iisus Hris-
tos să fie „pescari de oameni”, un loc aparte îl ocupă Sfân-
tul Andrei, fratele lui Simon Petru, ambii pescari de mese-
rie. El s-a născut în Betsaida, un orăşel de pe malul lacului 
Ghenizaret. Sfântul Andrei a fost mai întâi ucenic al lui Ioan 
Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului. Când marele 
proroc, văzând pe Iisus venind la el, a zis: „Iată mielul lui 
Dumnezeu, cel care ridică păcatul lumii”, acesta a urmat pe 
Mântuitorul. 

Având credinţă mare în puterea lui Dumnezeu şi în Cel 
Unul Născut, Fiul Său, Domnul Iisus Hristos, Sfântul Apos-
tol Andrei şi-a închinat întreaga sa viaţă slujirii Mântuitoru-
lui, propovăduind dumnezeieştile învăţături ale Evangheliei 
Sale până la Jertfa Supremă. 

Sf. Andrei l-a urmat pe Mântuitor însoţindu-l Prin locurile 
Ţării Sfinte. A fost martor al faptelor minunate săvârşite de 

Domnul, s-a împărtăşit din Cuvân-
tul dumnezeiesc, a văzut Patimile 
Domnului, a plâns moartea Lui 
pentru noi şi s-a întărit în credinţă 
în Ziua Învierii. 

După înălţarea Domnului la 
cer, Sf. Apostoli au tras la sorţi şi 
au mers în toată lumea ca să pro-
povăduiască Sfânta Evanghelie. 
Sfântului Andrei i-a căzut să mear-
gă în Bitinia, în părţile Podului Eu-
xin (Marea Neagră) până a Dună-
re, în Sciţia (Dobrogea de astăzi şi 
Crimeea). Despre propovăduirea 
cuvântului lui Dumnezeu şi crea-
rea câtorva comunităţi creştine pe 
teritoriul viitoarei Rusii Kievene de 
către cel care primul l-a urmat pe 
Mântuitor scriu şi vechile letopise-
ţe ucrainene. 

Cronicarul Nestor povesteşte 
cum Apostolul Andrei a călătorit de 
la Hersones în sus pe Nipru şi, po-

posind la poalele unor dealuri, a arătat spre ele precizând 
că acolo va pogorî harul Domnului şi va fi ridicată o cetate 
cu multe biserici. Anume în locul acela, arătat de Apostolul 
Andrei cu crucea, a apărut oraşul Kiev… 

După îndelungatele şi istovitoarele sale călătorii misio-
nare, Sf. Apostol Andrei a ajuns în oraşul Patras din Grecia. 
Aici, prin punerea mâinilor, el vindeca mulţi oameni de dife-
rite boli. Aici el a primit moartea de mucenic, fiind răstignit 
pe cruce. 

După mult timp moaştele Sfântului Andrei au fost duse 
la Constantinopol, în anul 357, de Sf. Artemie, cu prilejul 
restaurării Bisericii Sfinţilor Apostoli. Mult mai târziu, în sec. 
al IX-lea, moaştele Apostolului  Andrei au fost mutate la Te-
salonic, la Atena, iar în anul 1453 – la Patras, apoi la Roma. 
Racla cu capul Sf. Andrei a fost înapoiată în anul 1964 Bi-
sericii Greciei. 

Am avut ocazia să vizitez oraşul Patras, oraş cu o isto-
rie de patru milenii, legat de faptele şi moartea de martir a 
Apostolului Andrei Întâiul Chemat. Aici i s-au ridicat două 
biserici. Biserica veche se află în locul martiriului său, iar 
cea nouă – în centrul oraşului Patras. Biserica cea veche a 
fost construită între anii 1836-1843. Lângă această biserică 
veche se află şi „Fântâna Sfântului Andrei”. În acest loc Sf. 
Apostol predica Evanghelia Mântuitorului Iisus Hristos. 

Biserica cea nouă a fost ridicată în anul 1908, fiind sfin-
ţită în 1974. Ea este cea mai mare biserică în Balcani, pre-
văzută pentru circa 5.500 de  credincioşi. Cupola centrală 
a Bisericii are o înălţime de 46 metri. Deasupra ei se înalţă 
o cruce de aur de 5 metri. Ea este înconjurată de încă 12 
cruci mai mici, care simbolizează cei 12 apostoli. 

Pelerinii vin aici să se închine sfintelor moaşte ale Apos-
tolului Andrei (capul Sfântului), cât şi unui segment din cru-
cea în formă de „X”, pe care Primul Chemat a fost răstignit. 

Vasile LUNCAŞU
s. Mogoşeşti, raionul Herţa

În imagini: Biserica Sf. Andrei din Kiev; Biserica Sf. 
Andrei din Patras.      

La 13 decembrie (stil vechi) 
este celebrat Sfântul An-

drei, „primul chemat” dintre 
apostolii Mântuitorului

SFÂNTUL IERARH NICOLAE FĂCĂTORUL DE MINUNI. 
TRADIŢII ȘI OBICEIURI

Sfântul Nicolae s-a născut într-o familie 
bogată, în localitatea Patara, în provincia Li-
chia, din partea asiatică a Turciei de astăzi. 
Încă din copilărie s-a remarcat prin purtare 
aleasă, post şi viaţă duhovnicească intensă. 
A studiat la cele mai bune şcoli, iar în biseri-
cile în care intra uimea pe toţi prin blândeţe şi 
nobleţe sufletească. După moartea părinţilor 
săi, Nicolae a renunţat la toată averea pe care 
aceştia i-au lăsat-o, împărţind-o săracilor şi 
plecând în pelerinaj în Ţara Sfântă. Când s-a 
întors de la Locurile Sfinte, a mers la Mănăs-
tirea Sionului, întemeiată de unchiul său. Apoi 
s-a reîntors în cetatea Mira, pentru a trăi între 

oameni. După moartea arhiepiscopului Mirei 
Lichiei - astăzi un mic sătuc sub un alt nume, 
în Turcia - Sfântul Nicolae a fost ales în fruntea 
acestei eparhii, în urma unei minuni.  

Nu se ştie cu exactitate anul în care Sfân-
tul Nicolae a plecat la Hristos, unele surse in-
dicând anul 340, altele 350. Se ştie doar data, 
respectiv cea la care astăzi îl cinstim pe Sfân-
tul Nicolae.

Se spune că Sfântul Nicolae a vindecat 
mulţi bolnavi şi demonizaţi. El a salvat Mira 
Lichiei de foamete, arătându-se în vis unui 
negustor italian pe care l-a îndemnat să vină 
să-şi vândă grâul în cetatea Mirei.

Una dintre cele mai cunoscute legende 
despre Moş Nicolae este povestea celor trei 
fete sărace, care neavând zestre, nu se pu-
teau căsători şi urmau să fie vândute de tatăl 
lor unor bărbaţi înstăriţi. Legenda spune că 
Sfântul Nicolae, aflându-le durerea, le-a arun-
cat fiecăreia pe geam, într-o noapte, câte un 
săculeţ de bani, care a căzut fie în ciorapii puşi 
la uscat, fie în ghete. De aici provine obiceiul 
ca darurile de Moş Nicolae să fie puse în ghe-
te. Copiii ştiu că în ajun trebuie să-şi lustru-
iască ghetuţele sau cizmuliţele, deoarece Moş 
Nicolae va veni să le aducă daruri. Copiii mai 
neascultători primesc pe lângă dar şi o nuielu-
şă să le aducă aminte că trebuie să asculte de 
părinţii şi bunicii lor.

Conform tradiţiilor populare, Moş Nicolae 
apare pe un cal alb, făcând astfel trimitere la 
prima zăpadă care cade la începutul iernii, 
ajută pe toţi cei nevoiaşi, orfanii şi văduvele, 
este stăpânul apelor şi salvează corăbierii de 

la înec, protejează soldaţii pe timp de război.
Tot în popor se spune că, în nopţile sfinte 

de sărbători, când cerurile se deschid şi pen-
tru noi, preţ de o clipă, Sfântul Nicolae poate fi 
văzut stând în dreapta Domnului.

De asemenea, există obiceiul să se pună 
în apă crenguţe de pomi fructiferi în casă, lân-
gă icoane, care să înflorească de Anul Nou. În 
funcţie de crenguţa care a înflorit, se aşteaptă 
recolta de fructe în noul an.

Sfântul Nicolae 
este considerat 

ocrotitorul copiilor, 
în special al celor 
săraci, dar și al mari-
narilor, al brutarilor, 
al fetelor nemăritate 
și al celor acuzați pe 
nedrept.  La 6 de-
cembrie (stil nou) și 
la 19 decembrie (stil 
vechi), Biserica îl po-
menește pe Sfântul 
Nicolae, arhiepisco-
pul Mirelor Lichiei, 
cinstit de toată creș-
tinătatea, pentru că 
este sfântul iubirii. A 
fost un om de o foar-
te mare cultură teo-
logică, o autoritate în 
domeniu și un om cu 
un profil moral mo-
del. Din acest motiv, 
adesea este pus ală-
turi de apostoli.
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Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC

„Alunelul” de la Horbova, prins în „hora” 
culturilor naționale din Ucraina

Pe una din cele mai prestigioase 
scene din capitală – cea a Operei 

Naționale – s-a desfășurat Festivalul 
Panucrainean al Culturilor Naționale. El 
a fost organizat de Ministerul Culturii 
în comun cu Consiliul Comunităților 
Naționale din Ucraina și alte asociații 
publice, având misiunea să prezinte 
diversitatea culturilor din țară prin pris-
ma culturii minorităților naționale și să 
propage ideea unității între națiuni și 
principiul toleranței în mediul multicul-
tural din Ucraina. 

Cultura comunității românești a fost reprezentată de 
Ansamblul coregrafic popular  „Alunelul” din Horbova, ra-
ionul Herța, condus de doamna Aurica Buzduga. 

– Ministrul Culturii s-a adresat Administrației Regiona-
le de Stat Cernăuți ca să decidă care colectiv românesc 
de artiști amatori merită să plece la Kiev, la festival. Con-
ducerea raionului Herța a propus Ansamblul „Alunelul” și 
fonograma noastră a fost trimisă la Kiev de unde am și 

primit invitația, precizează conducătoarea acestui colectiv, dna Aurica Buzduga. 
– Mai înainte afirmați că dansatorii din Horbova sunt obișnuiți să iasă pe sce-

nă,  fiind acompaniați de Orchestra de instrumente populare. Aceste două colec-
tive sunt nedespărțite. 

– În ultimul timp ne folosim de fonogramă. Este imprimarea orchestrei regre-
tatului Dumitru Scalco. Mai bine de un an el nu este printre noi, însă a rămas 
această imprimare și ne folosim de ea permanent. Dansatorii simt prezența aces-
tui talentat muzicant. Ne-am folosit de această fonogramă și la evoluările noastre 
peste hotare – în Grecia, România, Moldova. După sărbătorile de iarnă, înainte 
de Postul mare, vom organiza la Casa de cultură din Horbova un mare concert în 
memoria lui Dumitru Scalco. 

Ansamblul popular „Alunelul” a fost unicul colectiv românesc, care s-a prins în 
„hora” culturilor minorităților naționale la Festivalul de la Kiev.

Grand-prix pentru 
„Halterofil” 

Filmul artistic de scurt metraj „Hal-
terofilul” al regizorului cernăuțean, 
Dmytro Suholitki-Sobciuk, la Festiva-
lul „Zubroffka-2018” din Polonia a fost 
menționat cu Grand-prix. În afară de 
aceasta, a primit și alte patru premii, 
inclusiv pentru cea mai bună cinema-
tografie. Prestigiosul juriu a menționat 
că „Halterofilul” prezintă „o tratare în-
drăzneață, o ilustrare unică în felul ei 
a luptei aprige interne”. 

Filmul de producție ucrai-
neano-poloneză „Halterofilul” redă 
o istorie despre valoarea victoriei în 

sportul profesionist. Jumătate din bu-
getul filmului – 1 milion grivne – a fost 
asigurată de către Statul ucrainean. 
Filmările au avut loc la Kiev și Lviv. 
În rolurile principale s-au produs hal-
terofilii și atleții profesioniști. În rolul 
principal s-a filmat Oleksandr Loi, ma-
estru al sportului. 

Filmul lui Dmytro Suholitki-Sobciuk 
„Halterofilul” a câștigat competiția în-
tre cele 109 de pelicule, prezentate la 
Festivalul „Zubroffka-2018”.  Acesta 
este cel mai mare festival de film din 
Polonia, inițiat cu 12 ani în urmă.

Seminar regional 
la Culiceni 

Recent, la Biblioteca din Culiceni, raio-
nul Herţa, s-a desfășurat întrunirea „Clubul 
metodiștilor din regiunea Cernăuți”. Bibli-
otecarii au discutat tema „Metodistul și In-
ternetul: formă de comunicare”. La deschi-
derea seminarului, doamna Elena Mihai, 
directorul Sistemului centralizat de bibli-
oteci Herța, a argumentat de ce acțiunea 
are loc anume la Biblioteca din Culiceni, 
iar primarul satului, dl Gheorghe Gologan, 
i-a felicitat pe oaspeții sosiți pe meleagurile 
noastre. Cu prilejul împlinirii a 70 de ani ai 
Bibliotecii din Culiceni, domnul primar ne-a 
adus un cadou neobișnuit – dicționarul ro-
mân-ucrainean și ucrainean-român, alcătuit 
de dumnealui. 

Participanții la seminar au fost informați 

despre realizarea la instituția din Culiceni a 
Proiectului franco-moldovean „Libro Voia-
jeux”, precum și despre activitatea Clubu-
lui de interese pentru copii și tineri „Cartea 
ecranizată”.

Directorul-adjunct al Bibliotecii regiona-
le „M. Ivasiuk” din Cernăuți, dna Maria Dov-
gan, s-a referit la noile tehnologii aplicate în 
activitatea metodiștilor-bibliotecari. Au fost 
discutate și planurile de activitate a bibliote-
cilor în anul 2019. 

A fost primul seminar regional, găzduit 
de Biblioteca din Culiceni, și tot primul în 
activitatea mea de bibliotecară. 

Tatiana ANDRUS,
șefa Bibliotecii din Culiceni
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„Paradis cu lumea pusă pe rafturi”
Biblioteca sătească din Ropcea a împlinit 70 de ani

Într-o zi frumoasă de sfârşit 
de Brumar m-am deplasat la Ro-
pcea, pentru a participa la o acti-
vitate de suflet – „70 de ani de la 
înfiinţarea bibliotecii săteşti”, fiind  
invitată de şefa Bibliotecii din sat, 
Gheorghina Zbira. Pe ea o cunosc 
bine, deoarece am activat mulţi 
ani la rând la Şcoala medie din 
localitate. Această doamnă, plină 
de energie, iubeşte cântecul şi 
portul, folclorul şi cartea. Chiar de 
pe băncile şcolii a fost o elevă acti-
vă, participând  la cercul dramatic, 
care  se bucura de mult succes. 
Cu atât mai mult că au avut par-
te de nişte dascăli minunaţi. Este 
vorba de profesorii de limba româ-
nă de atunci, cunoscutul Gheor-
ghe Mihailiuc de la Dimca şi Vale-
ria Mihailiuc din Ropcea. 

Am intrat în această împără-
ţie a cărţilor şi basmelor, amintin-
du-mi cum în anii mei de copilărie 
alergam cu sufletul la gură să mai 
iau o carte de la bibliotecă. În în-
căperea bibliotecii sunt cărţi mul-
te, puse cu multă grijă pe rafturi, 
conform cerinţelor şi regulilor unei 
biblioteci. Vorba poetului N. Dabi-
ja:  „Biblioteca este un paradis cu 
lumea pusă pe rafturi”. La această 
masă rotundă s-au adunat rop-
ceni de toate vârstele: pensionari, 
foştii şi actualii pedagogi ai şcolii 
din sat, angajaţi din alte domenii, 
lucrătorii Casei de cultură din lo-
calitate împreună cu directorul ei,  
Silvia Braha. Nu lipseau nici mem-

brii cercului etnofolcloric „Tradi-
ţii”, care sunt nişte vizitatori per-
manenţi ai bibliotecii şi participă  
foarte activ la măsurile organizate 
de aceste aşezăminte culturale. 
Tot aici, erau prezenţi şi primarul 
satului Ilie Olari, parohul Bisericii 
Adormirea Maicii Domnului, părin-
tele Constantin, care au venit cu 
cadouri preţioase. În ultimii ani ei 
participă la toate activităţile pu-
blice ale satului, pun în discuţie 
problemele acute, stăruindu-se să 
le rezolve pozitiv pe cât e posibil. 
Căci, după cum a menţionat cine-
va dintre vorbitori – şcoala, bise-
rica şi primăria satului sunt pilonii 
de bază pe care se bazează şi are 
încredere o localitate. La disputa 
de suflet a fost prezent şi activistul 
satului, o persoană foarte înzes-
trată cu dorinţa de a cunoaşte, de 
a afla cât mai multe lucruri noi în 
mai multe domenii – fie istorie, fie 
religie, medicină, biologie, literatu-
ră, geografie. Este vorba de dl Du-
mitru Fedorcea, fost elev al şcolii 
din sat, participant la acţiunile de 
luptă din Afganistan.

Şefa bibliotecii a povestit is-
toria înfiinţării bibliotecii, vorbind 
despre încăperile în care a fost 
adăpostită în aceşti ani până şi-a 
aflat  locul stabil în incinta Casei 
de cultură, care a fost construită 
şi în mod solemn deschisă în anul 
1983, luna noiembrie.

La început, adică în anul 1948, 
biblioteca  s-a aflat în casa unui 

bun gospodar din sat, Vasile Bor-
cea, care, după cum ne relatează 
oamenii mai în vârstă, a plecat 
peste ocean la muncă pe o pe-
rioadă de mai mulţi ani, de unde 
s-a întors cu bani frumoşi şi şi-a 
construit o casă ce nu se afla 

prin împrejurimi. Pe atunci biblio-
teca număra 1.000 de volume în 
limbile rusă, ucraineană şi  „mol-
dovenească”. Prima bibliotecară, 
Alexandra Opeceniuc, deservea 
un număr de 200 de cititori. Mai 
apoi au activat Mihai Petraşescu, 
Ana Semco, Claudia Martânciuc, 

Gheorghina Vicovan, iar din sep-
tembrie 1972, şefă a bibliotecii 
(cu un fond de cărţi de 3.500 vo-
lume)  a fost numită dna Gheor-
ghina  Zbira.  Biblioteca a avut un 
număr mare de cititori împătimiţi:  
T. Petraşescu, V. Buta, E. Olari, 

V. Costinean, M. Bejan, 
I. Olari. F. Bogoslaveţ…  
Au fost pătrunşi de dra-
gostea faţă de lectură 
şi soţii Dumitru şi Vera 
Vicovan, care au crescut 
şi au educat şase copii – 
cu dragoste faţă de ţară 
şi neam, faţă de carte şi 
muncă, cu stimă faţă de 
cei maturi.  Oamenii ve-
neau cu plăcere la bibli-
otecă, având  nevoie de 
cărţi pentru studii, pen-
tru a acumula informaţii, 
pentru a savura frumu-
seţea cuvântului scris.

La această sărbă-
toare au participat  şi un 
grup de elevi de la CIE 
din Ropcea, cu un recital 
de poezii despre carte 
şi bibliotecă, consacrat  
jubileului de 70 de ani ai 

bibliotecii, conduşi de profesoara 
lor de limba română, Elena Vico-
van-Bândiu. Parohul Bisericii loca-
le, Constantin Şubran, a dezvoltat 
sensul cuvântului bibliotecă, men-
ţionând că, din cele mai vechi tim-
puri, lectura i-a smuls pe oameni 
din negura ignoranţei. Prin conţi-
nutul lor cărţile au luat în anumite 
momente locul dascălilor. Citind 
cărţi, reuşim să facem călătorii în 
trecut, prezent şi viitor şi avem po-
sibilitatea să stăm de vorbă, atât, 
cu noi înşine, cât şi cu lumea în-
treagă, învăţând  lucruri bune.  

Primarul satului, dl Ilie Olari, 
şi-a împărtăşit bucuria că a fost 
invitat la acest frumos jubileu al bi-
bliotecii săteşti, fiind cititorul ei din 
anii de şcoală. 

– Îmi îndemn copiii şi nepoţii 
să îndrăgească cartea, să fie ade-
văraţi oameni, deoarece trăiesc 
pe acest plai minunat  –  un sat 
bogat în tradiţii, cu oameni har-
nici. De aceea, eu sunt alături de 
consătenii mei, alături de şcoală, 
rezolvând problemele arzătoare. 

Împreună cu preotul satului,  în-
demnăm oamenii pe făgaşul cel 
corect şi plăcut lui Dumnezeu. Bi-
bliotecii şi angajaţilor ei le doresc 
multă energie, spirit de muncă, iar 
primăria satului va ajuta cu ceea 
ce îi stă în puteri: căldură, mobili-
er, mijloace tehnice moderne. 

Dna Elena Cozlovschi, care a 
activat mulţi ani profesoară de lim-
ba franceză în satul ei natal, este 
o cititoare împătimită. În zilele de 
odihnă sau de sărbătoare îşi con-
sacră mult timp citirii operelor din 
literatura română şi franceză.  

Cu unele propuneri a venit la 
sărbătoare şi învăţătoarea cla-
selor primare, care deja este la 
pensie, doamna Rodica Covaci. 
Atât ea, cât şi soţul ei Iurie, copiii 
Angela, Georgeta şi Ion s-au folo-
sit de multe cărţi din bibliotecă – 
izvoare de informaţii. Dna Covaci 
şi-a expus părerea: e de dorit să 
fie mai multe standuri cu titluri în 
limba română, citate despre carte 
şi oameni iluştri.

La această întâlnire a fost pre-
zentă şi interpreta populară, cu-
noscută deja departe de hotarele 
satului său natal – Gheorghina 
Pascal, care a interpretat o fru-
moasă doină şi a recitat o poezie, 
compusă de ea.

La jubileul bibliotecii a fost pre-
zentă şi  autoarea cărţii „Ropcea, 
vatră strămoşească”, care a văzut 
lumina tiparului în vara acestui an, 
dna Valeria Mihailiuc. Ea a subli-
niat că biblioteca – unicul focar 
de promovare a culturii a fost  şi 
trebuie să rămână atât în aceste 
timpuri grele cât şi în continuare.  
Biblioteca este o oază de linişte şi 
de frumos al sufletului. Astăzi e lă-
udabil faptul că ropcenii se adună, 
învaţă şi promovează multe cânte-
ce din folclorul local, pun în scenă 
dansuri vechi, obiceiuri de nuntă, 
organizează şezători.

Într-adevăr, biblioteca trebu-
ie să rămână şi în continuare un 
focar al culturii, deoarece mulţi 
dintre tinerii noştri stau mai mult în 
faţa calculatorului, în loc să citeas-
că o carte bună sau să cânte la un 
instrument muzical. 

Floarea COSTINEAN
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Luka Modric a câștigat 
Balonul de Aur 2018

Croatul Luka Modric, jucătorul lui Real Madrid, a câștigat Ba-
lonul de Aur 2018. Acesta i-a învins pe Cristiano Ronaldo și pe 
Antoine Griezmann, ocupanții locurilor doi și trei în clasamentul 
France Football. După 10 ani în care Messi și Cristiano Ronaldo 
și-au împărțit trofeele, Modric a reușit să-și adjudece mult râvnitul 
Balon în cadrul galei ce a avut loc la Paris. „Sunt fericit, mândru 
şi onorat. E greu de descris acest moment. Le mulţumesc celor 
care m-au ajutat să ajung aici. În primul rând vreau să le mul-
ţumesc colegilor, antrenorilor şi tuturor celor de la Real Madrid. 
Desigur şi celor de la echipa naţională, dar şi familiei mele, care 
mă ajută să fiu un om împlinit. Visul meu a fost să joc pentru o 
echipă mare şi să câştig trofee. Din copilărie visam la Balonul 
de Aur şi sunt de-a dreptul mândru să ridic acum acest trofeu", 
a spus mijlocașul celor de la Real Madrid, după ce a primit tro-
feul. Balonul de Aur în fotbalul feminin a fost adjudecat de Ada 
Hegerberg, jucătoarea lui Olympique Lyon, iar trofeul Kopa a fost 
câștigat de PSG-istul Kylian Mbappe.

FC Bucovina a început 
antrenamentele

Fotbaliștii FC Bucovina au 
început pregătirile pentru noul 
sezon fotbalistic. Echipa se an-
trenează pe stadionul cu gazon 
sintetic situat în preajma stadio-
nului Bucovina. Potrivit antreno-
rului interimar al echipei, Vitali 
Kunyțea, echipa se antrenează 
de trei ori pe săptămână. La echi-
pă au fost invitați și câțiva jucători 
din echipa de juniori a Bucovinei 
(U19). 

Reamintim că FC Bucovina a 

încheiat sezonul 2018 pe ultimul 
loc (locul 9) în clasamentul gene-
ral, cu doar 12 puncte la activ. Li-
derii clasamentului sunt echipele 
„FC Mynai” (Ujgorod) – 30 puncte 
și „FC Polissia” (Jytomyr) – 29 de 
puncte. În consecință,  antrenorul 
principal al echipei FC Bucovina, 
Victor Mglyneț, a părăsit echipa. 
Potrivit jurnaliștilor, Mglyneț a de-
pus benevol cererea de demisie, 
din cauza rezultatelor slabe obți-
nute de echipă.

• Karate

Doi cernăuțeni vor reprezenta Ucraina la 
Campionatul European din Danemarca

Doi elevi ai Clubului sportiv  „Tai-Sen" din Cernă-
uți vor reprezenta Ucraina la Campionatul European 
de Karate pentru juniori și tineret, care va avea loc 
în februarie 2019, în Danemarca. Maxim Zrybnev și 
Mykola Manuil au obținut un loc în echipa națională 

datorită performanțelor obținute la competițiile inter-
naționale Trbovlje Open 2018 din Slovenia. Maxim 
Zrybnev, de 16 ani, a cucerit aurul în categoria de 
până la 55 kilograme, iar Mykola Manuil a devenit cel 
mai bun la  categoria 76 de kilograme.

• Box

Ucraineanul Vasyl 
Lomacenko, noul campion 
WBO la categoria ușoară
Pugilistul ucrainean Vasyl Loma-

cenko şi-a adăugat titlul WBO la cate-
goria uşoară centurii WBA a categoriei, 
după ce l-a învins la puncte pe portori-
canul Jose Pedraza, deţinătorul titlu-
lui, în cadrul unei gale desfăşurate la 
arena Madison Square din New York. 
Lomacenko, care nu a reuşit să facă di-
ferenţa înainte de finalul rundei a 12-a, 
l-a dominat pe adversarul său de la un 
capăt la altul, trimiţându-l la podea de 
două ori în repriza a 11-a, câştigând în 
final prin unanimitate. În vârstă de 30 
de ani, Lomacenko şi-a trecut în cont a 
12-a victorie, faţă de o singură înfrân-
gere. Dublul campion olimpic (2008, 
2012) şi dublul campion mondial (2009, 
2011) la amatori vrea să unifice catego-
ria. Lomacenko deţine şi titlul WBO la 
categoria super-pană, fiind primul bo-
xer din istorie campion la trei categorii 
diferite, incluzând şi titlul WBO la pană 
deţinut între 2014 şi 2016, după doar 
12 meciuri. La rândul său, Pedraza, care şi-a pus în joc pentru prima oară 
titlul WBO cucerit în luna august, a suferit la 29 de ani a doua înfrângere 
dintr-o carieră de 25 de victorii.

Campionatul de iarnă al raionului 
Hliboca la minifotbal

Etapa I. Rezultate
Suceveni  - Porubne – 4:3 
Volcineții Vechi – Camenca (2) –  9:4 
Molodia – Hliboca (2) – 11:2 
Privorochia – Камянка (1)  – 2:5

Cupca – Iordănești – 1:9
Cerepcăuți – Tereblecea – 2:4
Lucovița – Ceahor – 1:7
Stănești – Voloca – 1:7

Campionatul de iarnă al 
raionului Noua Suliță 
la minifotbal

În cadrul ședinței Federației 
raionale de fotbal s-a luat decizia 
privind organizarea Campionatului 
de iarnă al raionului Noua Suliță la 
minifotbal. Campionatul va începe 
pe 15 decembrie 2018. La turneu 
vor fi admiși jucători care au împlinit 
vârsta de 16 ani. De asemenea, s-a 
stabilit descalificarea echipei care 
nu se  prezentă la două din partidele 
programate.
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Discută doi prieteni despre una și despre alta. 
Unul întreabă:

– Ai reușit să te afli deja undeva în noul an?
– De mai multe ori, răspunde celălalt.
Al doilea și mai curios:
– Unde?
– În șoc.

  
– Știi, dragă, azi m-am certat la nebunie cu șeful 

meu.
– De ce?
– I-am adus buletinul de boală, pe care mi l-au 

eliberat la spital.
– Și?
– Mi-a zis, neobrăzatul că, cică, există o nouă 

normă în Codul Muncii, care glăsuiește că buletinele 
de boală nu mai sunt valabile.

– Cum așa?
– Mi-a mai spus că odată ce am fost în stare să 

ajung la medic, aș fi putut ajunge și la serviciu.
  

Un bărbat trecut demult de amiază a făcut-o lată 
într-o seară cu vechii lui prieteni. A doua zi dimineață 
o întreabă pe băbuța lui:

– Dragă, când s-au schimbat lămpile la noi în 
casă de se aprind și se sting automat?

– Nu le-a schimbat nimeni, de unde ai luat-o?
– Păi aseară am venit, am intrat în baie, lampa 

s-a aprins, am ieșit – s-a stins.
– Să nu mai beai, omule, mi-am dat seama că ai 

făcut pipi în frigider.
  

O tânără a decis să scape de insistențele unui 
bărbat. Într-o seară acesta o sună și o întreabă:

– Când putem merge la o cafea?
– Când ies de la muncă.
– Cam pe la ce oră?
– Nu știu, deocamdată sunt în șomaj.

  
La medic vine un tânăr cu probleme. Doctorul:
– Sporturi extremale practicați?
– Da, din când în când mă contrazic cu nevasta.

  
Un bărbat vine acasă bine dispus și-și întreabă 

nevasta:
– Iubito, ce privim azi, meciul de fotbal sau un 

film porno?
– Cred că ne vom uita la porno, căci fotbal știi 

cum se joacă. 
  

Doi studenţi susţin examenul la catedra militară 
a universităţii. Unul primeşte insuficient, pleacă amă-
rât din auditoriu. Cel de-al doilea iese bucuros şi se 
laudă celuilalt:

– Îţi închipui, trag un bilet, văd că nu ştiu nimic. 
Trag un al doilea, la care trebuiam să răspund fără 
nici o pregătire.

– Aici precis te-ai pierdut, îi zice prietenul.
– Ba pe naiba. I-am desenat maiorului-examina-

tor pe o foaie o sticlă mare cu votcă.
– Şi care a fost reacţia? – întreabă acela mirat. 
– După ce a studiat foaia de hârtie timp de 30 de 

secunde, am auzit comanda: „Execută!”.

  
O doamnă se plânge unei prietene:
– Groaznic, la ce-a mai ajuns lumea asta!
– Dar ce ai, dragă?
– Păi de câte ori dau de un bărbat frumos, dau de 

belea – ori el e însurat, ori eu sunt măritată.
  

În sala de judecată.
– Inculpat, admiteţi că în ziua aceea aţi revenit 

acasă şi aţi descoperit soţia în pat cu un alt bărbat 
după care aţi împuşcat-o.

– Exact aşa, domnule ju-
decător.

– Interesant. Dar de ce nu 
l-aţi împuşcat pe amantul ei?

– M-am gândit că e mai 
bine s-o împuşc pe ea decât în 
fiecare zi să fac moarte de om, 
omorând câte un bărbat.

Domnul i-a auzit rugăciunile

Era harnică foc Aurelia. Vecinele spu-
neau, mai mult din invidie, că această fe-
meie nu mai are astâmpăr nici ziua, nici 
noaptea. Punea toată inima în cei dragi 
și îi îngrijea cum numai ea știa. Ma-
rin lucra șofer în colhoz și îi aducea, 
după cum spuneau acele babe din 
vecini, „fript și copt”. Și harnica feme-
ie știa cum să le rânduiască și să le 
aranjeze pe toate la locul lor. Liliana 
și Cornelia au venit pe lume la patru 
ani distanță una de alta. E clar că tata 
aștepta deja un băiat. Dar, așa a vrut 
Dumnezeu și părinții s-au bucurat de 
venirea pe lume a „lui Corneluș”. Pu-
neau în cele două odrasle tot sufletul. 
În câțiva ani și-au durat o casă fru-
moasă, așezându-și cât se poate de 
frumos gospodăria. Dar, vorba ceea: 
necazul vine atunci când nu-l aștepți. 
Pe când Cornelia împlinise patru ani-
șori, iar Liliana pășea în clasa a doua, 
Aurelia a fost doborâtă de o boală 
strașnică. Medicii au diagnosticat-o 
cu leucemie. La toate insistențele ce-
lor dragi medicii strângeau nedumerit 
din umeri, iar boala o secera văzând 
cu ochii. În câteva luni femeia de o 
frumusețe rară și mult zâmbitoare de 
cândva a devenit de nerecunoscut. 
Marin, negru de durere, a apelat la 
toate legăturile posibile și imposibile, dar, 
în cele din urmă, această mândră familie 
a pierdut lupta. Cu limbă de moarte Aurelia 
l-a rugat pe soț să nu o uite, dar i-a mai zis 
că are dreptul la fericire și ca după un timp 
să se însoare pentru ca fiicele lor să nu 
crească fără mamă. Și s-a stins cum s-ar 
usca o floare arsă de brumă. Mare a fost 
durerea atunci. Bietul om nici nu știa ce să 
facă. Își zicea că cineva le-o fi făcut o vra-
jă din invidie. A mai umblat, fiind sfătuit de 
rude prin babe, dar de la un timp și-a zis că 
viața merge înainte și că trebuie să trăias-
că pentru cei doi îngerași. Floarea, mama 
Aureliei, bătrână și bolnavă, și-a asumat 
treburile casnice și grija pentru fetițe. În 
fiecare zi de slujbă Marin mergea la bise-
rică, unde se ruga pentru odihna sufletului 
drag. Așa, în suspine și durere sufletească 
au trecut doi ani buni. Cumnatele insistau 
că ar fi timpul să le găsească Lilianei și 
Corneliei o altă mămică. Sunt mici, bietele 
copile, și au nevoie de mângâiere mater-
nă. Și Marin era încă tânăr. Nici mama, 
mai ziceau ele, nu va putea mult timp. Și 
au avut dreptate, parcă, deoarece în toam-
na următoare lelea Floarea a plecat la Au-
relia ei. S-a mai zbătut bietul om încă vreo 
jumătate de an ca peștele pe uscat. 

Într-o zi de aprilie a fost chemat de 
președinte, care l-a înștiințat că peste 
două zile trebuie să plece pentru vreo 
săptămână la un seminar în Transcarpa-
tia și l-a rugat să lase fetele în grija cuiva 
pentru a-l însoți ca șofer. Lăsând odrasle-
le în grija unei cumnate, peste două zile 
a plecat. Acolo, la acel seminar, în timpul 
unui prânz, a întâlnit-o pe Lucica. I-a trezit 
curiozitatea această femeie, care împăr-
țea rapid porțiile. De sub basmaua nea-
gră de pe frunte î-au zâmbit prietenește 
doi ochi negri și frumoși. Era ceva cunos-
cut în acei ochi și bărbatul i-a răspuns și 
el cu un zâmbet. După amiază a mai venit 
pe la ospătărie și a hotărât să-i vorbeas-
că. Așa a aflat că Lucica – o moldoveancă 
dintr-un sat de sub Cahul, a venit în Car-
pați ademenită fiind de marea ei dragos-
te, Păvălaș, care-și satisfăcuse serviciul 
militar în sudul Moldovei. Din vorbă-n vor-
bă, cei doi au aflat că soarta a fost vitregă 
cu amândoi. Lucica îl pierduse pe omul 
drag cu trei ani în urmă. După o grea su-
ferință, Pavel s-a stins pe un pat de spital 
la doar 27 de ani, lăsându-i în îngrijire o 
fetiță. Din acea zi Marin și Lucica simțeau 
nevoia de a se întâlni și a-și vorbi. La în-
cheierea acelui seminar bărbatul a pro-
mis să mai vină. Și a mai venit de câteva 
ori ca după vreo patru luni s-o aducă din 
Transcarpatia în satul din Lunca Prutu-

lui cu tot cu fiică. La început toate parcă 
mergeau bine. Liliana și Cornelia au pri-
mit-o cu mult drag pe noua lor surioară și 
se înțelegeau de minune înspre bucuria 

părinților. Și Cornelia s-a legat mult chiar 
din primele zile de mama vitregă. Dar 
iată Liliana, care era deja mărișoară, nu 
se putea împăca cu gândul că tata, care 
ținea la ele ca la ochii din cap, a adus în 
casă o altă femeie. În mintea-i de copil 
Liliana se chinuia mult când își închipuia 
că toată dragostea lui tata este îndreptată 
acum înspre noua lui soție, iar mama, pe 
care tăticul a iubit-o foarte mult, este un-
deva departe sau poate că el a și uitat-o. 
Copila nu se putea împăca cu gândul că 
pe toate lucrurile mamei este deja Lucica 
stăpână. Nu o putea suporta nici la bucă-
tărie, Unde cândva era mama. De la un 
timp tatăl a lăsat toate grijile pentru fiice 
în seama noii mămici. Cu ea mergeau la 
plimbare, ea le pregătea surprize la zilele 
de naștere, se străduia să le intre în voie 
în toate cele. Dar, Liliana tot neîmpăcată 
rămânea și o ura din ce în ce mai mult pe 
Lucica. Marin a încercat să-i vorbească 
fiicei cum ar vorbi cu un om matur. I-a ex-
plicat că el, ca bărbat, trebuie să lucreze 
mult pentru a întreține familia și că nu-i 
mai rămâne aproape deloc timp pentru 
a se ocupa de educația copiilor. I-a mai 
spus fiicei că Lucica este om bun și că ar 
trebui să se comporte cu ea mai frumos.

– Nu vreau o altă mamă, tăticule, 
spunea plângând mica Liliana. Iată, voi 
crește mai mare și voi avea eu grijă de 
Corneluș.                         

Lucica s-a străduit să nu schimbe ni-
mic din interiorul camerelor pentru a nu 
traumatiza fetițele. Îngrijea de ele ca de 
propriii copii. Lucica iubea mult curățenia 
și ordinea. Fiecare lucru era pus la loc cu 
mult gust, iar în odaie nu mai găseai nici 
leac de praf. Noua gospodină nu a luat de 
pe pereți nici ramele cu fotografiile Aure-
liei, iar într-un loc știut erau păstrate ine-
lul de logodnă și alte lănțișoare și cercei 
de-ai răposatei. Tot din grijă pentru fetițe 
i-a propus lui Marin să nu facă nici un fel 
de petrecere, ci doar să-și înregistreze 
căsătoria într-un cerc îngust de prieteni. 
Despre toate acestea Liliana avea să afle 
de la tatăl său abia peste ani când era 
deja matură. Lucica nu a insistat în fața 
fetelor să-i spună mamă. Înțelegea feme-
ia că nu le va fi atât de ușor, deși Cornelia 
a pronunțat acest cuvânt sfânt nu la mult 
timp după căsătoria celor doi. În schimb, 
Liliana o făcea pe naiba-n patru pentru 
a-i transforma viața mamei vitrege într-un 
adevărat coșmar. Lucica le înghițea pe 
toate cu răbdare și nu o certa defel. Și-a 
adus în casă mai multe icoane și se ruga 
foarte des. De mai multe ori a fost surprin-
să chiar de Liliana în momentele când se 

ruga. Aceasta făcea dezordine în casă, 
strica vesela, se împotrivea în fel și chip 
atunci când Lucica o îndemna să facă 
împreună cu ea lecțiile. Ciudat lucru i se 
părea atunci Lilianei că mama vitregă nu 
se plângea niciodată tatălui. Marin încer-
ca din când în când să stopeze capriciile 
fiicei, dar fără succes. Profesorii, ba chiar 
directorul școlii, i-au chemat de mai multe 
ori pentru a le spune că Liliana nu vrea să 
învețe nimic și că ar trebui să ia măsuri. 
În toate nereușitele fetei era învinuită Lu-
cica. Nu mai știa biata femeie cum să-i 
intre în voie. Îi alegea cele mai frumoase 
cadouri la zilele de naștere, la care fata 
renunța, deși în adâncul sufletului se bu-

cura și peste un timp oarecare le primea. 
Treptat, în sufletul copilului năzbâtios și 
încăpățânat  a început să încolțească 
sentimentul de respect și înțelegere pen-
tru această femeie bună la suflet, care-i 
poartă de grijă. Într-o noapte, pe când 
tata era plecat într-o deplasare ordinară 
cu președintele colhozului, Liliana a văzut 
lumina aprinsă în camera mamei vitrege. 
Intrând în cameră a văzut-o pe Lucica în-
genunchiată în fața icoanelor. Femeia se 
ruga printre lacrimi:

– Tată Ceresc, ajută-mă. O iubesc 
mult pe Liliana ca pe copilul meu. Moa-
ie-i, Doamne, sufletul și luminează-i min-
tea de copil.

Fata a revenit tiptil în cameră și s-a 
culcat. Ceva neînțeles îi apăsa sufletul. 
S-a gândit mult atunci că într-adevăr Lu-
cica le iubește mult pe amândouă și nu 
le-a certat niciodată în acești ani. Din con-
tra, era foarte amabilă și blândă cu ele și 
întotdeauna era la îndemână, când intra 
vreo prietenă, cu un ceai și o prăjitură 
gustoasă. Într-o bună zi, după mai multe 
fapte nedemne din partea copilei, Lucica 
a îmbrățișat-o cu duioșie, a mângâiat-o 
pe cap și a sărutat-o. După aceasta i-a 
spus pe un ton trist:

– Liliana, draga mamei, de ce te com-
porți atât de urât cu mine? Doar știu că 
poți să înveți bine. De ce te chinui, de ce 
mă chinuiești pe mine și pe tata? Cu ce-s 
vinovată eu că vă iubesc pe toți? Lacrimi-
le au început să curgă șiroi pe obrajii Lu-
cicăi. Femeia s-a retras în camera ei și a 
început iar să se roage cu lacrimi. Liliana 
a intrat încet, a îmbrățișat-o și, sărutân-
du-i obrazul plâns, i-a zis:

– Iartă-mă, mămică, că m-am com-
portat cu tine ca un copil rău. Îți promit că 
de acum înainte toate vor fi altfel.

La auzul acestor cuvinte femeia a că-
zut din nou în genunchi.

– Mare e puterea Ta, Doamne. Îți mul-
țumesc că mi-ai auzit rugăciunile.

Din ziua aceea Liliana s-a schimbat 
total. Aducea de la școală numai note 
bune, o ajuta pe mama în toate. Astăzi 
această frumoasă familie trăiește în 
bună înțelegere. Copiii au crescut mari. 
Liliana a absolvit Universitatea de Medi-
cină, iar Cornelia și Liuda (fiica Lucicăi) 
studiază și ele la Colegiul Pedagogic 
din Cernăuți. Iată așa, prin rugăciuni 
fierbinți către Sfântul, a reușit eroina 
noastră să unească cele două familii 
oropsite de soartă și să devină un ade-
vărat înger păzitor pentru soț și pentru 
cele trei fiice ale sale.                       

Dumitru VERBIȚCHI 

Aurelia s-a trecut mult prea de timpuriu 
din această lume pământească plină de 

păcat și de durere. În scurta-i viață, ce i-a 
hărăzit-o destinul, a adus pe lume două fiice 
ca două flori și a lăsat în inima lui Marin al 
ei jale și amar, dar și o iubire, pe care nu a 
uitat-o, probabil, până în ceasul de pe urmă. 
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Rubrică susţinută de Valeria ŞTEFUREAC

Tromboflebita superficială: 
cauze, simptome, tratament

CAUZELE APARIŢIEI 
BOLII

Tromboflebita  superficială apare din ca-
uza afectării integrităţii peretelui venos, cu 
fenomene de inflamaţie şi tromboză locală. 
Tromboflebita superficială apare adesea 
spontan, în asociere cu alte boli sau în urma 
unor manevre medicale (intervenţii chirurgi-
cale, montare de catetere venoase).

FACTORII DE RISC
 Principalul factor de risc este însăşi 

prezenţa unui episod de tromboflebită su-
perficial în antecedente (predispoziţie).
 Traumatismele, boala varicoasă, sar-

cina, cancerul, tratamentele injectabile ve-
noase sau menţinerea unor catetere.

SIMPTOMELE
La nivel tegumentar se poate palpa 

vena trombozată ca un cordon de consis-
tenţă crescută însoţit de fenomene de infla-
maţie la nivelul tegumentului din jur: căldu-
ră, roşeaţă, sensibilitate dureroasă. Uneori 
tromboflebita superficială apare la nivelul 
unor pachete varicoase preexistente.

INVESTIGAŢIILE 
RADIOIMAGISTICE 
 ŞI DE LABORATOR
Ecografia doppler vascular este reco-

mandată pentru a confirma tromboza unui 
teritoriu venos superficial şi a exclude o im-
plicare  a sistemului venos profund. Aceas-

tă diferenţiere este utilă în iniţierea trata-
mentului.

Ecografia doppler vascular este o me-
toda imagistică neinvazivă, neiradiantă, ac-
cesibilă, ce poate fi repetată la nevoie fără 
reacţii adverse.

În context clinic, investigaţiile pot fi ex-
tinse pentru decelarea unor tulburări ale 
factorilor de coagulare, asocierii altor boli 
mai grave.

DIAGNOSTICUL
Aspectul clinic al venei superficiale im-

plicate în fenomenele inflamatorii locale 
este înalt sugestiv pentru diagnostic.

TRATAMENTUL
Mobilizarea pacientului este recoman-

dată inclusiv în faza acută a tromboflebitei 
superficiale la nivelul membrelor inferioare, 
deoarece mersul pe jos favorizează întoar-
cerea venoasă şi previne staza.

Purtarea de ciorapi elastici de compre-
sie este benefică atât pentru ameliorarea 
simptomelor, cât şi pentru prevenirea trom-
bozei venoase profunde.

Chirurgia vasculară este recomanda-
tă în cazul varicelor primare (hidrostatice) 
trombozate cu localizare înaltă, recidivante 
sau din motive estetice.

Tratamentul farmacologic constă în  
combaterea fenomenelor de inflamaţie şi 
tromboza locală, a durerii prin administra-
rea de antiinflamatorii, antialgice, unguente 
cu heparină.

Atunci când există riscul ca tromboza  
superficială să se extindă spre o venă pro-
fundă sau există factori de risc pentru trom-
boza venoasă profundă, se administrează 
şi anticoagulante, însă pe o perioadă mai 
scurtă de timp. Uneori se recomandă inter-
venţia chirurgicală de excludere a venei su-
perficiale trombozate.

Substanţele trofice venoase cu acţi-
une microvasculară şi la nivelul celulelor 
din sânge (eritrocite, trombocite) au efecte 
antiagregante şi de reducere a edemului. 
Acestea sunt utile în toate stadiile bolii vari-
coase în combinaţie cu compresia externă 
prin ciorapi speciali şi chirurgia vasculară.

EVOLUŢIA 
ŞI COMPLICAŢIILE
În mod spontan boala evoluează câteva 

săptămâni, cu regresie progresivă.
Progresul procesului de tromboză su-

perficială şi la nivelul venelor profunde cu 
implicaţii şi tratamente diferite: * recidivă; 
hiperpigmentarea tegumentară. 

Cum poate fi prevenită tromboflebita su-
perficială
 evitarea sedentarismului, a imobiliză-

rii prelungite;
 evitarea traumatismelor; 
 scăderea greutăţii ponderale la obezi; 
 purtarea de ciorapi de compresie  la 

persoanele cu varice
 evitarea administrării de substanţe in-

jectabile paravenoase, iritante;
 tratamentul chirurgical al bolii varicoa-

se.

Tromboza venoasă superficială înseamnă apa-
riția unui tromb (cheag de sânge) la nivelul 

unei vene superficiale, situată imediat sub tegu-
ment. Tromboza se asociază și cu o inflamație la 
nivelul peretelui venos (tromboflebita), aspectul 
clinic diferit de cel al trombozei venoase profun-
de. Cel mai frecvent apare la nivelul membrelor 
inferioare, dar pot fi afectate și vene de la nivelul 
membrelor superioare, torace, gât. Uneori trom-
boflebita superficială apare succesiv pe diferite 
segmente, numindu-se tromboflebită migratoare 
și e nevoie de investigații suplimentare pentru a 
dezvolta o posibilă boală gravă.

SUCUL DE MORCOVI, IDEAL PENTRU OCHI ȘI FICAT
 Imunitatea și inima. Beta-carotenul este o sur-

să de vitamina A care ajută nu numai la îmbunătăţirea ve-
derii, ci şi la prevenirea bolilor de inimă şi a accidentelor 
vasculare cerebrale. Această vitamină păstrează mucoasa 
organelor interne sănătoasă, prevenind astfel infecţiile cu 
germeni patogeni.
 Ficatul. Sucul proaspăt de morcovi este unul dintre 

cei mai buni detoxifianţi ai ficatului, sângelui şi tractului in-
testinal şi echilibrează pH-ul la nivelul întregului organism. 
Se consumă 1-1,5 l pe zi. Sucul de morcovi previne acumu-
larea de grăsime în ficat şi ajută digestia, prevenind creş-
terea în greutate.
 Colesterolul. Sucul de morcovi reduce colestero-

lul rău, datorită potasiului. Este bun şi pentru ficat, deoa-
rece reduce grăsimile din acest organ. Potasiul împreună 
cu manganul şi magneziul stabilizează nivelul de glucoză 
din sânge, contribuind astfel la reducerea riscului de diabet 
zaharat.
 Cancerul. Datorită aportului crescut de carotenoizi, 

sucul de morcovi reduce incidenţa cancerelor de vezică uri-
nară, prostată, de colon şi de sân.
 Cavitatea orală. Sucul de morcovi conţine vita-

mina C care accelerează procesul de vindecare a rănilor şi 
păstrează gingiile sănătoase.
 Oasele. Vitamina K este indispensabilă pentru ac-

tivarea proteinelor necesare la coagularea sângelui şi la 
fixarea calciului în oase. Potasiul ajută la îmbunătăţirea să-
nătăţii oaselor.
 Îmbătrânirea. Acelaşi beta-caroten, odată pă-

truns în organism, este convertit în vitamina A, care redu-
ce degenerarea celulelor şi astfel încetineşte procesul de 
îmbătrânire a organismului. Îmbunătăţeşte în mare măsură 

cantitatea de colagen din piele şi astfel ajută la menţinerea 
elasticităţii.
 Curele de slăbire. Având puţine calorii şi multe 

fibre, sucul de morcovi este ideal pentru cei care încearcă 
să slăbească. Stoarceţi morcov, măr, ţelină şi castravete şi 
veţi obţine o băutură sănătoasă şi perfectă pentru pierde-
rea în greutate.
 Metabolismul. Sucul de morcovi conţine o can-

titate mare de vitamine din complexul B care ajută la des-
compunerea glucozei, a grăsimilor şi a proteinelor. Ajută la 
creşterea metabolismului şi, prin urmare, la pierderea în 
greutate. De asemenea, complexul de vitamine B reduce 
efectele stresului şi previne depresia.

(Leacuri și terapii)

Gustos și ușor de preparat, 
sucul de morcovi este una 

dintre acele băuturi miraculoa-
se, care are efecte neașteptate 
asupra sănătății. Îmbunătățeș-
te vederea, reface ficatul, ajută 
pielea și este ideal și-n curele 
de slăbire. Iată câteva dintre 
beneficiile sucului de morcovi.
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BERBECUL. Începutul acestei perioade 
se poate dovedi agitat, în ceea ce privește 
relația de cuplu sau de parteneriat, afaceri.  
Ar trebui să admiți că și tu poți greși fiind mo-
mentul să accepți ca fiind bune și unele dintre 
ideile celorlalți oameni interesați, în privința 

unui proiect financiar, profesional. Pot să apară unele 
surprize în relația cu sexul opus, dar astfel vei putea să 
vezi cu cine ai de-a face, cu adevărat.

TAURUL. Putem să vorbim despre un 
început promițător, în privința banilor primiți 
de la partenerul de viață. Va trebui să dai do-
vadă de prudență, dacă ai de semnat acum 
documente, contracte de colaborare. Te poți 
implica într-o (nouă) relație de dragoste. Este 

o perioadă de promisiuni frumoase, în plan sentimental.  
Este o perioadă de transformare, de revigorare reușind 
să stabilești acum relații cu adevărat profunde. 

GEMENII. Se pot clarifica acum anumi-
te aspecte care țin de mariaj, un parteneriat, 
o colaborare.  Este timpul potrivit pentru a 
demara un proiect ambițios. Apar oportuni-
tăţi de progres venit prin intermediul priete-
nilor, protectorilor. Nu te hazarda, totuși, să 

semnezi documente importante care implică și investiții 
financiare.  La sfârșitul acestei săptămâni sunt favorizate 
strategiile care țin de găsirea unui post mai bine plătit. 

RACUL. Ești foarte hotărât să îți iei un 
nou avânt, în plan profesional. Fie că vorbim 
despre încercarea de a te integra într-un nou 
mediu de lucru, fie vei da startul unui nou 
proiect profesional.  Nici relația de cuplu nu 
este acum la cote prea înalte, îndeosebi pe 

la mijlocul perioadei analizate. Spre sfârșitul acestei săp-
tămâni te poți aștepta să primești unele informații neplă-
cute. 

LEUL.  Putem să vorbim despre o peri-
oadă agitată, destul de contradictorie, în plan 
sentimental. Ai ocazia să pui capăt unei re-
lații, dar și să faci loc în viața ta pentru ceva 
nou, promițător, neașteptat. Te bucuri acum 
de inspirație și creativitate, iar acestea te vor 

ajuta foarte mult, în planul carierei.  Este o perioadă în 
care te poți bucura de beneficii materiale, cadouri. Acor-
dă o atenție deosebită la relația cu persoana iubită.

FECIOARA. La începutul acestei săptă-
mâni te gândești foarte serios la o schimbare 
importantă la serviciu.  Te poți bucura acum 
de câștiguri financiare. Ești destul de confuz, 
în privința relației cu un fost partener. Spre 
sfârșitul acestei săptămâni trebuie să dai do-

vadă de prudență în relațiile de parteneriat sau în cadrul 
relației de cuplu. 

BALANŢA.  Sunt favorizate acum lan-
sarea de proiecte profesionale. Vei face mai 
multe deplasări. Te întâlnești mai frecvent cu 
rudele apropiate (frați, verișori). Atenție însă 
la posibilele neînțelegeri care pot să apară în 
comunicare. Cert este că pot avea loc discuții 

interesante, clarificatoare, fie că este vorba despre un 
curs de perfecționare sau un partaj, fie că vorbim despre 
o relație de dragoste.

SCORPIONUL. Putem să spunem că 
urmează o perioadă în care ai ocazia să 
valorifici din plin abilitățile de care dispui 
pentru a atrage succesul financiar în viața 
ta. Nu trebuie să cedezi însă în fața provo-
cărilor, ci să negociezi în favoarea ta. Este 

posibil să găsești un nou loc de muncă, mai bine plătit. 
Spre sfârșitul acestei săptămâni va trebui să fii mult 
mai prudent, dacă vrei să te implici într-o relație sen-
timentală.

SĂGETĂTORUL. Este o perioadă fa-
vorabilă noilor începuturi, poți să inițiezi acum 
noi proiecte, relații. Totul va depinde de ca-
pacitatea ta de a te mobiliza. Este timpul să 
înveți din greșeli, să te ridici și să mergi mai 

departe pentru a-ți împlini un vis. Acordă o atenție deo-
sebită la eventualele probleme, neînțelegeri cu propria 
familie.  

CAPRICORNUL.  La începutul acestei 
perioade este posibil să te confrunți cu tot fe-
lul de incidente ciudate, pot reveni din trecut 
o serie de discuții neplăcute.  Preferi să stai 
mai retras acum, departe de lume, să te pre-
ocupi mai mult de propriul suflet. Spre sfâr-

șitul acestei săptămâni te poți aștepta la primirea unor 
vești neplăcute, legate de rudele apropiate.  Încearcă să 
te detașezi de toate problemele! 

VĂRSĂTORUL. Începi această săptă-
mână ferm hotărât să îți împlinești un scop 
măreț, un ideal. În această perioadă vei avea 
ocazia să îți faci noi cunoștințe, prieteni, poți 
chiar să te îndrăgostești. De asemenea vei 
avea ocazia să intri într-o (nouă) asociație, 

organizație iar aici poți pune în practică tot felul de idei 
noi. Spre sfârșitul acestei săptămâni va trebui să dai do-
vadă de mai multă prudență, cumpătare atunci când vine 
vorba despre cheltuieli. 

PEŞTII.  În această săptămână, chiar 
dacă sărbătorile de iarnă bat la ușă, gândul 
îți este tot la carieră, la posibilități noi, inedite 
de a face mai mulți bani. Acordă atenție la 
semnarea oricăror contracte. Pot să apară tot 
felul de confuzii, există posibilitatea să pierzi 

un act important. Cert este că vei pune un mai mare ac-
cent pe carieră, realizările socio-profesionale.

HOROSCOP
17-23.12.2018

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ
Чернівецької міської ради

оголошує про наміри передати в оренду
нерухоме майно:

 
Адреса об’єкта Характе-

ристика 
Площа 
(кв.м)

Профіль
використання

Балансоутримувач

1 вул. Перемоги, 5 (не 
підлягає приватизації)

1 поверх 26,7 громадська вбиральня МКП «Чернівціспецкомун-
транс»

2 вул. Заводська, 15 (не 
підлягає приватизації)

1 поверх 43,9 громадська вбиральня МКП «Чернівціспецкомун-
транс»

3 вул.Й.Главки, парк ім. 
Ю.Федьковича. (не 

підлягає приватизації)

1 поверх 28,9 громадська вбиральня МКП «Чернівціспецкомун-
транс»

4 вул. Р.Шухевича, 8-А (не 
підлягає приватизації)

1 поверх 18 громадська вбиральня МКП «Газкомплектприлад»

5 вул.Героїв Майдану, 
56-Б

1 поверх 42,6 громадська вбиральня ДЖКГ

6 провулок Буковинський, 
28

1 поверх 92,7 за пропозицією 
орендаря для здійснення 
господарської комерційної 

діяльності

КЖРЕП № 9

7 вул. В.Вишиваного, 11 гараж 12,8 для зберігання автомобіля ДЖКГ
8 вул. Героїв Майдану, 42 гараж 14,3 для зберігання автомобіля КЖРЕП № 5
9 вул. Героїв Майдану, 42 гараж 14,7 для зберігання автомобіля КЖРЕП № 5
10 вул.Толстого, 4 гараж 13,3 для зберігання автомобіля ДЖКГ
11 вул. 29 березня,30 підвал 65,3 під офіс КЖРЕП № 5
12 вул.Вірменська, 7 підвал 73,1 за пропозицією орендаря КЖРЕП №9
13 вул.Воробкевича, 5 

(захисна споруда, не 
підлягає приватизації)

підвал 68,6 за пропозицією орендаря ДЖКГ 

14 вул. Героїв Майдану, 7 1 поверх 6,8 для розміщення пункту з 
надання банківських послуг

КЖРЕП №5

15 вул. Героїв Майдану, 
159-А (не підлягає 

приватизації)

1 поверх 30,2 за пропозицією 
орендаря для здійснення 

господарської, комерційної 
діяльності

МКП «Спецкомбінат»

16 вул.Героїв Майдану, 176 1 поверх 2 розміщення кавомату Виконавчий комітет
17 вул. Головна, 10 підвал 95,6 за пропозицією орендаря ДЖКГ
18 вул. Головна, 12 підвал 144,4 за пропозицією орендаря ДЖКГ
19 вул. Головна, 27 1 поверх 17 за пропозицією орендаря ДЖКГ
20 вул. Жасминна, 4 (не 

підлягає приватизації)
1 поверх 92 за пропозицією орендаря МКП 

«Чернівціспецкомунтранс»
21 вул. Жасминна, 4 (не 

підлягає приватизації)
1 поверх 

літ.Б
60 за пропозицією орендаря МКП 

«Чернівціспецкомунтранс»
22 вул. О.Кобилянської, 14 1 поверх 152,5 за пропозицією 

орендаря для здійснення 
господарської, комерційної 

діяльності

КЖРЕП № 9

23 вул. В.Комарова, 9-А/Б підвал 45 за пропозицією орендаря ДЖКГ
24 вул. В.Комарова, 9-А/Б підвал 14 за пропозицією орендаря ДЖКГ
25 вул. В.Комарова, 9-А/Б підвал 36,1 за пропозицією орендаря ДЖКГ
26 вул. Комунальників,12 4 поверх 124,3 за пропозицією 

орендаря для здійснення 
господарської, комерційної 

діяльності

КП «Чернівецьке 
тролейбусне управління»

 (не підлягає 
приватизації)

1 поверх 311,1

27 вул. Левадна, 4 1 поверх 30,9 за пропозицією орендаря ДЖКГ
28 вул.О.Поповича, 6 цоколь 23,3 за пропозицією орендаря КЖРЕП № 5
29 вул.Руська, 251  1 поверх 4,6 за пропозицією 

орендаря для здійснення 
господарської, комерційної 

діяльності

ДЖКГ 

30 вул. Руська,273 2 поверх 15,5 під медичну практику КНП "Міська дитяча 
поліклініка"

31 вул. Севастопольська, 
32

1 поверх 30,5 за пропозицією орендаря ДЖКГ

32 вул.Шевченко, 41 1 поверх 20,80 за пропозицією орендаря КЖРЕП №9
33 вул. Юнацька, 1 1 поверх 20,7 за пропозицією орендаря ДЖКГ

Особливі умови:
1. *)  – в режимі роботи кінопалацу, за погодженням управління ДСНС України у Чернівецькій області; 
2. Після укладення договору оренди орендар компенсує орендодавцю витрати на проведення незалежної 

експертної оцінки та її рецензування.

Останній день подання заяв 14.12.2018 року включно. 
До заяви додаються відомості про учасника.
В разі надходження двох, або більше заяв на оренду об’єкта нерухомості, департаментом економіки буде оголошено 

конкурс на право його оренди.              
Перелік необхідних документів та бланки заяв на участь в конкурсі, можна отримати в  департаменті економіки 

міської ради  вул.О.Кобилянської, 3  (каб. № 20, 26)  та за тел. 52-63-17,  52-42-59.
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În pragul minunatelor 
Sărbători de iarnă, la 18 de-
cembrie,  domnul

Valentin
TANAS

din satul Mămăliga, raionul 
Nouă Suliță, își va marca onora-
bilul jubileu  de 70 de ani. Este 
un bun gospodar, stimat în sat,  
căci o viață întreagă a lucrat la 
școală în calitate de profesor de 
chimie și biologie.

Cu ocazia acestei frumoase 
aniversări, dar şi cu prilejul sărbătorii Sfântului Nicolae 
Făcătorul de Minuni, domnul Valentin  este felicitat din 
tot sufletul de cele mai apropiate și scumpe persoa-
ne – soția Ludmila, care tot în acest an, primăvara, 
a rotunjit onorabila vârstă de 70 de ani, cele două 
fiice Liliana și Cornelia împreună cu soțul Vadim și 
nepoțelul Maxim,  Cătălin împreună cu soția Carolina 
și nepoțelul Eugen, de rude, prieteni, vecini, de fini, 
care-i doresc din tot sufletul multă sănătate, fericire, 
bunăstare, succese remarcabile în toate și realizarea 
tuturor dorințelor, să se bucure întotdeauna de stima 
și dragostea celor apropiați.

Scumpul nostru!
Te stimăm și te iubim,
Ani  o sută îți dorim,
Dumnezeu să te păzească
Cu puterea Sa cerească
Și tot El să-ți dăruiască
Sănătate și putere
Că-i cea mai de preț avere!

La mulți ani și toți buni!

Felicitări!

Vrăjitoarea Melissa, singura din România care vine
în ajutorul dumneavoastră cu dezlegări de farmece,

blesteme, necazuri în familie şi despărţiri.

Redacția ziarului nu poartă răspundere  
pentru conținutul anunțurilor publicitare

Cea mai cunoscută tămăduitoare, 
Lucreția MELISSA,  

sosită la Cernăuți la cererea
românilor care au probleme, aflați 

în suferință

Colectivul redacției ziarului „Libertatea Cuvântu-
lui”, împreună cu intelectualii români din regiune, 
exprimă profunde condoleanțe poetului  Mircea 
Lutic în legătură cu pierderea grea – încetarea din 
viață a surorii sale 

STELA.
Fie-i țărâna ușoară și veșnică pomenirea!

Relații la tel. +38(068)2867379;
+38(099)2294132;

+(40)747500601, sau pe viber

“După mulți ani de suferință în dragoste, 
am reușit să dau de această doamnă cu puteri 
miraculoase. Am reușit să îmi gasesc sufletul 
pereche! Mulțumesc!” – 

Mihai T., or. Cernăuți.

„Aduc mii de multumiri clarvazatoarei Me-
lissa, care mi-a dat din nou o rază de lumină și 
bucuria de a trăi vindecându-mă de boala, care 

Această minunată lună, 
care  prevesteşte sosirea fru-
moaselor sărbători de iarnă,  a 
sosit în viaţa doamnei

Viorica
AXANII

din satul Mahala, aducân-
du-i, la 15 decembrie,  încă un 
an de poveste în cununa des-
tinului. 

Doamna Viorica este o 
mamă bună, o bunică gingaşă, 
grijulie, bucurându-se de stima 
şi dragostea celor apropiaţi. 

În această zi de sărbătoare este felicitată cu multă 
căldură sufletească de feciorul Gheorghe împreună cu 
soţia Rodica, nepoţelele Cristina-Carina şi Anicuţa. Un 
sincer mesaj de felicitare doamna Viorica primeşte de 
la feciorii Ion şi Vasile împreună cu familiile lor, de la 
scumpii nepoţi, rude şi prieteni. Ei toţi îi doresc săr-
bătoritei multă sănătate că-i mai scumpă decât toate, 
bunăstare şi fericire, bucurii de la copii şi nepoţi, să 
aibă marea fericire de a se mândri cu realizările lor fru-
moase. 

Scumpa noastră!  Îţi dorim ca anii, care vor veni 
de-acum înainte să fie încărcaţi cu realizări şi succese, 
să păstrezi mereu bunătatea sufletului tău mărinimos. 
Orice clipă să fie un prilej de bucurie, iar steaua noro-
cului să te călăuzească mereu.

Îți dorim să ne trăieşti
Ani mulţi – împărăteşti,
Să-ţi dea Domnul sănătate,
Masă plină cu bucate,
Pace-n suflet şi în gând,
Viaţă lungă pe pământ, 
Mult noroc, vivacitate,
Doar de bine să ai parte!

La mulți ani!

Cu prilejul praznicului Sfântului Andrei Întâiul Chemat, considerat ocrotitorul României, marcat în Ucraina pe stil vechi, 
le dorim tuturor celor care poartă numele Andrei și Andreea multă sănătate și bucurii, fericire și bunăstare, iubire și spe-

ranță, iar patronul lor ceresc, care primul l-a urmat pe Mântuitorul, să-i ocrotească mereu pe calea vieții. 

Acest sincer mesaj de fe-
licitare cu urări de bine şi multă 
sănătate este adresat doamnei

Ludmila
UNGUREAN,

învăţătoare de clasele pri-
mare la ŞM Voloca, care la 
11 decembrie şi-a mai adău-
gat încă o frumoasă floare la 
buchetul vieţii. 

În această zi însemnată din 
viaţa domniei sale, la masa de 
sărbătoare se adună cele mai 
dragi şi apropiate persoane – soţul Nicolae, fiul Vitalie, 
nora Corina, scumpii nepoţei Niculuţă şi Pavel, rudele 
şi prietenii. Ei toţi îi urează din suflet zile senine de 
lumină pline, pace şi bunăstare, armonie în familie şi 
împlinirea tuturor dorinţelor.

Scumpa noastră! Fie ca bucuria să-ţi încălzească 
sufletul, fie ca fericirea să-ţi lumineze calea, iar sănă-
tatea să nu te părăsească nicicând.

De ziua ta noi îţi dorim 
Să fii mereu aşa frumoasă
Şi veselă precum te ştim. 
Fii sănătoasă, fericită, 
Fii respectată şi iubită, 
Să ai parte doar de bucurii
De la cei dragi, de la copii. 
Noi îţi dorim ca drumul vieţii
Să-ţi fie presărat cu flori, 
Şi în fiecare dimineaţă
Să-ţi fie cerul fără nori.

 La mulți ani!

La 13 decembrie, 
de Sfântul Andrei, 
doamna

Ana
SPATARU-
AFANAS,

îşi mai adaugă 
încă un trandafir 
catifelat în buchetul 
vieții.

Azi, de ziua ta, 
noi – părinții Vasile 

și Valentina, surorile și fratele împreună cu 
familiile lor, îți dorim multă sănătate, viață 
luminată, pâine pe masă, bucurie-n casă, 
voie bună și mult noroc cu familia la un loc.

Scumpa noastră!
Fie-ți anii dulci ca mierea, 
Dragostea fie-ți averea,
Casa fie-ți cuib de pace,
Munca fie-ți cum îți place.
Sănătate, viață lungă,
Să nu-ți sufle vântu-n pungă,
Să te simți om împlinit,
Cât o să ai de trăit,
La mulți ani și sus paharul,
Să nu știi ce e amarul!

La 13 decembrie, odată cu sărbătoarea Sfântului An-
drei, își aniversează ziua de naștere mult stimata doamnă

Ludmila
RAŢA,

șefa Grădiniței de copii „Steluța” din satul Costiceni, raio-
nul Noua Suliţă. 

Cu această ocazie o felicită călduros colectivul instituției 
și discipolii ei, adresându-i  respectuos urări de multă sănă-
tate, prosperitate și noi realizări.

Primiți petala vieții ca pe o binecuvântare, ea să vă fie rod 
al bucuriei și speranței! Credința și iubirea să vă însoțească 
pretutindeni, iar împlinirea s-o întâlniți la fiecare 
pas. Steaua ocrotitoare să lumineze asupra 
Dumneavoastră și asupra celor dragi!

La mulți și fericiți ani!
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INTERPRETUL CÂNTĂ  
POP, JAZZ ȘI OPERĂ

Cine e Vitalie MACIUNSCHI, 
semifinalistul de la 
„Vocea României”? 

Vitalie Maciunschi este una dintre cele două voci speciale de la 
„Vocea României”, din echipa Smiley, cu mari șanse de a câștiga 
finala. Toți antrenorii l-au dorit în echipa lor, cele patru emisii ale 
vocii sale cucerind imediat publicul, care l-a trimis în semifinală. 
Vitalie Maciunschi, semifinalistul din echipa Smiley la „Vocea Ro-
mâniei”, are 32 de ani, este din Chișinău, însă a locuit timp de 12 
ani în Transnistria. El spune că a avut o copilărie fericită în Trans-
nistria. S-a întors în Republica Moldova și, în momentul în care a 
ajuns acasă, a primit o chitară de la bunicul său. De atunci, nu s-a 
mai despărțit de ea.

A avut o copilărie frumoasă și în Moldova. Mama lui l-a dus la 
cursuri de canto și de chitară. A făcut  Conservatorul la Chișinău, 
secția Canto Clasic. Au urmat multe concursuri și multe scene de 
operă, jazz, pop. În anul 2008 a încheiat un contract în Japonia. S-a 
aflat acolo un an de zile și spune că a fost o experiență suprare-
alistă. După aceea, Vitalie a revenit în țară și s-a angajat la Opera 
din Chișinău. A făcut parte și dintr-un jazz band, cu care a cântat 
la diferite evenimente.

Datorită vocii sale speciale, Vitalie Maciunschi a fost și în Afri-
ca, fiind invitat să cânte la ziua preşedintelui Guineei Ecuatoriale. 
Acum cântă cu formaţia Brio Sonores. Este căsătorit de 5 ani și are 
doi copii, o fetiță și un băiețel.

După cele două show-uri live, telespectatorii i-au ales pe cei opt 
semifinalişti din sezonul 8 „Vocea României”, câte doi din fiecare 
echipă. Marea finală va avea loc pe 14 decembrie.


