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În atenția cadrelor didactice! House of Europe oferă 
posibilitatea acumulării experienței educaționale

Programul privind acumularea expe-
rienței educaționale în Finlanda se referă 
la  cadrele didactice din școlile primare cu 
experiență profesională de peste 5 ani și 
implicare activă în implementarea reforme-
lor educaționale și la specialiștii implicați 
în crearea și perfecționarea bazei meto-
dologice pentru învățământul școlar primar 
(profesori-metodişti, oameni de știință, 
profesori universitari). De asemenea,  pot 
participa directorii de școli și profesioniști 
de top din învățământul primar din comu-
nitățile teritoriale  unite, precum și cei care 
lucrează în cadrul noului sistem al școlilor 
de bază. Participanții la program vor be-
neficia de un turneu de studiu săptămânal 
în Finlanda unde vor avea posibilitatea să 
cunoască aspecte inovaționale în învăță-
mântul primar. 

Subiectul principal pentru participanții 
la călătoriile educaționale în Slovacia va fi 
axat pe descentralizarea sistemului edu-
cațional. La acest program sunt invitați să 
participe cadrele didactice și directorii de 
instituții școlare  din orașele mici, cu excep-
ția centrelor regionale. Prioritate au școlile 
de bază din comunitățile teritoriale unite. 
Excursiile educaționale vor dura 7 zile, iar 
participanților li se compensează cheltuie-
lile de călătorie, cazare și masă. De ase-
menea, vor beneficia de servicii gratuite de  
traducere.  

House of Europe (Casa Europei) este 
o nouă inițiativă a Uniunii Europene pen-
tru Ucraina. Programul Reprezentanței UE 
în Ucraina deschide oportunități de schimb 
de experiență creativ la nivel personal. În 
următorii trei ani House of Europe, cu un 

buget de 12,2 milioane de euro, va imple-
menta peste 20 de programe de grant în do-
meniile culturii și industriilor creative, edu-

cației, antreprenoriatului social, medicinii și 
pentru tineret. Programele presupun  stagii 
și vizite de studiu în țările UE.

Programul House of Europe, finanțat de Uniu-
nea Europeană, oferă posibilitatea efectuării 

de excursii educaționale în Finlanda și Slovacia 
pentru cadrele didactice și directorii de școli din 
Ucraina. Cererile de participare pot fi înaintate  
până pe 17 ianuarie.

Copii cu cerințe educaționale speciale 
din Cernăuți şi Suceava vor avea mai multe şanse 

să se integreze pe piața muncii

Președintele Consiliului Județean 
Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că 
a semnat contractul de finanțare pentru 
Proiectul „Învățământ special în zona 

transfrontalieră Suceava – Cernăuți: mo-
dern, incluziv și adecvat pieței forței de 
muncă”, finanțat prin Programul Opera-
țional Comun România-Ucraina 2014-

2020, Prioritatea de 
investiții 1.1 Coope-
rare instituțională în 
domeniul educațional 
în vederea creșterii 
accesului la educație 
și a calității aceste-
ia, potrivit NewsBu-
covina. Președintele 
Flutur a spus că be-
neficiarul lider al pro-
iectului este Consiliul 
Județean Suceava, 
iar celălalt beneficiar 
este instituția munici-
pală Școala Specială 
Gimnazială Internat 
nr. 2 Cernăuți. Pre-
ședintele Consiliului 
Judeţean Suceava a 
precizat că obiectivul 
general al proiectului 
vizează îmbunătăți-
rea calității actului 
educațional în unități-

le de învățământ special din zona trans-
frontalieră Suceava – Cernăuți în vede-
rea facilitării inserției socio-profesionale 
a copiilor cu cerințe educaționale speci-

ale (CES) pe piața muncii. Prin proiect 
se are în vedere modernizarea cadrului 
educațional și îmbunătățirea competen-
țelor cadrelor didactice referitoare la ac-
tivități de evaluare, diagnosticare și recu-
perare a copiilor cu CES, modernizarea 
cadrului educațional și îmbunătățirea 
competențelor cadrelor  didactice referi-
toare la activități de formare profesională 
a copiilor cu CES, crearea pre-condițiilor 
necesare pentru adaptarea socio-profe-
sională și facilitarea tranziției spre piața 
muncii a copiilor cu CES în patru școli 
speciale din Județul Suceava și Regiu-
nea Cernăuți.

Proiectul are o durată de implemen-
tare de  18 luni și o valoare totală de 
332.791,97 euro, din care  269.647,78 
euro (81%) pentru CJ Suceava și 
63.144,19 euro (19%) pentru partene-
rul din Cernăuți. În cadrul proiectului se 
vor achiziționa dotări noi și echipamente 
tehnologice moderne necesare activități-
lor de evaluare/diagnosticare/recuperare 
medicală și senzorială a elevilor cu cerin-
țe educaționale speciale, precum și pen-
tru formarea lor profesională adecvată 
așteptărilor pieței forței de muncă, în ca-
drul atelierelor și laboratoarelor școlare.
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Noi reguli de trecere a Frontierei de stat cu  Federația Rusă

În același timp, intrarea cetățenilor ucrai-
neni de pe teritoriul Rusiei, se va face în 
baza pașapoartelor interne și a certificatelor 
de naștere.  Anterior, Andrii Zaiaț, secretar 
de stat în cadrul MAE, a anunțat că Minis-
terul de Externe propune să interzică cetă-
țenilor Ucrainei să călătorească  în Rusia cu 
pașapoarte interne. De menționat că în  luna 
august Ministerul de Externe a informat că în 
cazul în care Ucraina decide să introducă un 
regim de vize cu Federația Rusă, diplomații 
vor avea nevoie de resurse suplimentare.  

Pe de altă parte, guvernanții ucraineni 
declară că  acordarea regimului liberalizat 
de vize nu a contribuit semnificativ la pro-

cesul migrației forței de muncă din Ucraina 
în statele UE. Ministrul Cabinetului de Mi-
niștri, Dmytro Dubilet,  susține că în peri-
oada 2010-2019, 4 milioane de ucraineni 
au părăsit țara.  „Ceea ce m-a surprins a 
fost că  regimul liberalizat de vize nu a in-
fluențat semnificativ cifrele finale privind 
migrația forței de muncă. Explic acest lucru 
prin faptul că oamenii  călătoresc  mai pu-
țin în Rusia (cel puțin oficial) și mai mult în 
Europa", a rezumat Dubilet. Reamintim că 
Banca Națională a Ucrainei estimează ca în 
anul 2019 transferurile de bani în Ucraina 
de la migranții de muncă vor constitui peste 
11 miliarde de dolari SUA.  

Cabinetul de Miniștri al Ucrainei  a decis că ce-
tățenii ucraineni vor călători în Rusia doar cu 

pașaport de străinătate.  Potrivit Premierului Ole-
ksii Goncearuk,  noile reguli de trecere a  Frontie-
rei de stat cu Rusia urmează să fie aplicate  de la 
1 martie 2020. 

Forța de muncă calificată din afara UE acceptată în Germania

Noua prevedere legislativă va 
intra în vigoare de la data de 1 mar-
tie 2020. Legea a fost adoptată de 
toate forurile competente și mai tre-
buie semnată doar de președintele 
Germaniei. Legea cu privire la ac-
ceptarea forței de muncă calificată, 
creează cadrul legal pentru imigra-
ția lucrătorilor calificați din țări care 
nu sunt membre UE în Germania. 

Potrivit modificărilor aduse le-
gii în viitor, absolvenții și angajații 
cu pregătire profesională calificată 
vor fi considerați specialiști. Orici-
ne poate lucra în domeniul în care 
are o pregătire profesională califi-
cată, cu condiția ca aceasta să fie 
recunoscută la nivel internațional. 
Specialiștii IT pot obține acces și pe 
piața muncii fără calificări formale în 
anumite condiții. Pentru muncitorii 
necalificați sau cu un nivel mediu de 
pregătire, legea nu oferă noi opor-
tunități de acces pe piața muncii în 
Germania. În schimb, dacă speci-

alistul care are o certificare poate 
prezenta un contract de muncă și 
o calificare recunoscută în Germa-
nia, atunci așa-numita verificare 
prioritară este omisă. Și pentru cei 
care au o pregătire profesională se 
deschid noi oportunități, dacă exis-
tă cerere pe piața forței de muncă 
din Germania. Intrarea în Germania 
pentru căutarea unui loc de muncă 
este posibilă și pentru profesioniști 
cu pregătire profesională calificată. 
Condițiile necesare sunt cunoaș-
terea limbii germane, precum și o 
dovadă că persoana respectivă se 
poate întreține pe durata șederii în 
Germania. De asemenea, persoa-
nele care vor să obțină o calificare 
pentru meseriile pentru care există 
deficit de forță de muncă vor putea 
să facă acest lucru în Germania. 
Procedurile de recunoaștere pot fi 
realizate complet în Germania prin 
intermediul Agenției Federale pen-
tru Ocuparea Forței de Muncă (BA).

În Germania, salariul minim se 
ridică la 9,19 euro pe oră (în noiem-
brie 2019). Cea mai mare valoare 
a salariului minim pe oră din UE 
se regăsește în Luxemburg, unde 
a fost stabilit la 11,97 euro. Există 
și alte state comunitare în care ve-
nitul minim stabilit prin lege depă-
șește nivelul din Germania, cum ar 
fi Belgia, Irlanda, Olanda și Franța. 
La polul opus, cu cele mai mici sa-
larii minime în UE, se află Bulga-
ria (1,72 euro), urmată de Letonia 
(2,54 euro), România (2,68 euro), 
Ungaria (2,69 euro) și Croația (2,92 
euro). Acestea sunt valorile brute 
ale venitului minim. Dacă salariații 
nu sunt funcționari publici sau anga-
jații unor companii private, ci lucrea-
ză pe cont propriu sau pe baza unui 
onorariu prestabilit, atunci ei trebuie 
să își plătească singuri impozitele și 
contribuțiile obligatorii. Se recoman-
dă în acest caz să apeleze la servi-
ciile consultanților financiari, pentru 
că declarația de impozit nu este 
deloc simplă în Germania. Impor-
tant este să fiți conștienți că, în Ger-
mania, autoritățile care se ocupă 
de colectarea impozitelor nu știu de 
glumă. Legislația în domeniu este 
complicată și un consultant finan-
ciar de nădejde ar putea identifica 
surse pentru reducerea impozitului 
obligatoriu plătit statului.

Conform recentelor modificări în legislația națională privind forța de muncă ca-
lificată, începând cu 1 martie 2020, Germania va accepta personal calificat și 

din afara Uniunii Europene. Guvernul german a decis să aducă unele modificări în 
legislația națională în ceea ce privește forța de muncă calificată. Proiectul de lege 
privind imigrația calificată a muncii facilitează forța de muncă calificată din țările 
din afara Uniunii Europene să se stabilească în Germania în viitor. 

Regina Elisabeta caută o persoană care să se ocupe 
de paginile ei de Facebook şi Instagram

Regina Elisabeta a II-a, cel 
mai longeviv monarh din lume, 
caută o persoană care să o aju-
te să transmită mesajele mo-
narhiei britanice milioanelor de 
urmăritori din întreaga lume, pe 
reţelele sociale, potrivit anun-
ţului publicat pe contul de Lin-
kedIn. Până în acest moment, 
doar 104 candidaţi au aplicat 
pentru job, făcut public în urmă 
cu aproximativ 23 de ore. Bene-
ficiile acestui loc de muncă sunt 
numeroase: salariul variază în-
tre 45.000 şi 50.000 de lire ster-
line, în funcţie de experienţă, cu 

program de luni până vineri şi… 
prânzul oferit gratuit.

„Munca ta va fi văzută de 
milioane de oameni”, se spe-
cifică în anunţ. Postul a fost 
scos la concurs de mai multe 
ori în ultimii ani, iar candidatul 
selectat va trebui să facă faţă 
publicităţii negative cu care se 
confruntă familia regală din ca-
uza scandalului sexual în care 
a fost implicat prinţul Andrew, 
fiul preferat al reginei. Printre 
beneficiile jobului se numără şi 
prânzul inclus, dar şi 33 de zile 
de concediu anual.

Regina Elisabeta a II-a caută o per-
soană care să se ocupe de con-

turile de social media ale Casei de 
Windsor. Salariul este avantajos: apro-
ximativ 50.000 de lire sterline pe an. 
Plus o masă pe zi!

Pagină realizată de Mihai URSU



4 LC
Joi, 19 decembrie 2019 Probleme și soluții 

Care sunt resursele regiunii Cernăuți pentru 
colaborarea transfrontalieră?

În ultimele luni, datorită eforturilor preziden-
țial-guvernamentale, în țările noastre, Ucraina 
și România,  s-au creat condiții principiale noi 
pentru a fi realizată vechea lozincă cernăuțea-
nă „Cu eforturile comune”. Este o chestiune 
care se referă nu numai la regiunile noastre, 
la țările noastre. Dacă ne referim la Strategia 

Dunăreană, care cuprinde 
multe țări europene, vedem 
pentru Ucraina și România 
rolul de tranzitoare transeu-
ropene. Pentru Euroregiunea 
noastră aceasta este o pro-
blemă-cheie, deoarece în de-
cursul secolelor prin Bucovina 
au trecut cele mai importante 
căi comerciale. Rețeaua de 
autostrăzi și cale ferată, care 
există la noi, nu este folosită 
pe deplin. Vorbind de aceas-
ta, am în vedere faptul că prin 
Bucovina trece coridorul de 
transport care unește țările de 
la Marea Baltică  cu cele de la 
Marea Mediterană. Trebuie să 
ne folosim de faptul că repre-
zentantul României în noua 

Comisie Europeană este doamna Valean, 
care răspunde de problemele transportului, și 
să abordăm anume chestiunile privind dezvol-
tarea acestei ramuri. 

Mă voi opri asupra a trei momente prin-
cipale. Primul este acela că echipelor prezi-
dențial-guvernamentale din țările noastre le 

este sortit să colaboreze eficient. Și în această 
privință au fost create premizele necesare. În 
timpul deținerii președinției concomitent de că-
tre România atât în Consiliul Uniunii Europene, 
cât și în Strategia Dunăreană, la forumul de la 
București a acestei strategii din iunie anul cu-
rent delegația Ucrainei a prezentat și a discutat 
la diferite nivele colaborarea de mai departe 
și în rezultat chestiunile privind coridoarele de 
transport au fost incluse în noua strategie na-
țională a României. Respectiv problema tran-
zitului prin teritoriul  Bucovinei este o sarcină 
de primă urgență pentru partea ucraineană. 
A doua chestiune la fel de importantă este 
folosirea capacităților celei mai mari Centrale 
hidroelectrice de acumulare din Europa – cea 
de pe Nistru. Ea poate asigura o funcționare 
mai bună a  rețelelor electrice ale Comunită-
ții europene. Poate acumula energia electrică 
pentru ca apoi, prin teritoriul României, să fie 
livrată către Europa. Astfel, Complexul de pe 
Nistru poate juca un rol însemnat în asigurarea 
securității energetice a Europei. 

Cu o lună în urmă noul ministru pentru 
dezvoltarea regională a Ucrainei s-a întâlnit 
cu Ambasadorul României la Kiev, la care 
s-a accentuat asupra a două momente: pri-

mul – dezvoltarea colaborării transfrontaliere. 
Se are în vedere nu numai în cadrul Eurore-
giunii „Prutul de Sus”, ci și alte regiuni, căci 
frontiera ucraineano-română constituie 48 la 
sută din lungimea frontierei ucrainene cu țări-
le comunitare. Cel de-al doilea moment este 
cel ecologic. Pentru prima dată va fi aplicată 
evaluarea ecologică strategică. Voi menționa 
că în Ucraina au loc câteva procese extrem de 
importante, care, într-o măsură oarecare, vor 
influența și asupra colaborării transfrontaliere. 
Unul dintre aceste procese este descentraliza-
rea, care încă nu s-a încheiat, dar el a intrat 
într-o nouă fază. Guvernul și Parlamentul au 
declarat despre trecerea la formarea structuri-
lor subregionale, adică a noi districte teritoriale 
care corespund modelului occidental.  

Se spune că anul bisect  nu este unul de 
succes. Eu nu cred în aceasta, fiindcă ni se 
oferă o zi în plus și trebuie s-o folosim din plin 
pentru realizarea planurilor puse la cale. Ori-
cum, eu sper că anul 2020 va fi însemnat pen-
tru colaborarea transfrontalieră ucraineano-ro-
mână. 

Zinovii BROIDE, 
consilier al șefului 

ARS Cernăuți 

Adevărul aşteaptă, numai minciuna este grăbită

Cu nedumerire și revoltă în 
suflet am citit articolul publicat 
pe site-ul „Libertății Cuvântului” 

din 13 decembrie 2019, întitulat  
„Raionul Storojineț: Primăriile nu 
au bani pentru achiziționarea au-
tospecialelor de intervenție”.

În articolul sus-numit, depu-
tatul Consiliului Raional, Mircea 
Burla, a recurs la multe manipula-
ții informative referitoare la une-

le aspecte ale stării de lucruri în 
satul Budeneț, care, la momentul 
actual nu este parte componen-

tă a unei comunități teritoriale, 
după cum afirmă dumnealui.

În satul Budeneț drumurile nu 
sunt chiar atât de  „noroioase 
și pline de gropi”, cum a relatat 
domnul Burla, deoarece primăria 
și gospodarii din sat au grijă per-
manent de starea lor.

Cu doi ani în urmă Primăria sa-
tului Budeneț  a construit o clădire 
nouă cu toate comoditățile, unde 

funcționează Centrul de siguranță 
comunitară, care include depoul 
echipei de pompieri și postul in-
spectorului de sector.

La articolul sus-numit a fost ane-
xată manipulativ fotografia mașinii 
de pompieri, care în curând va fi 
scoasă din uz și realizată la detalii.

Domnul Burla mai în fiecare 
zi vizitează pompierii la locul de 
muncă, dar, din păcate, „n-a ob-
servat” mașina, cunoscută și de 
locuitorii satelor vecine, pe care 
le deservește în caz de necesita-
te. Mașina este în stare satisfă-
cătoare.

Consiliul local depune eforturi 
pentru a achiziționa o mașină de 
pompieri nouă, iar prețurile sunt, 
într-adevăr de milioane de griv-
ne.

 Nu sunt de acord cu reproșu-
rile la adresa Guvernului Româ-
niei. Ar fi mai bine să căutăm alte 
modalități de a rezolva proble-
mele noastre, în primul rând, cu 
forțele proprii, evitând cerșitul.

 E bine că trăim într-o țară de-

mocrată și avem dreptul la liber-
tatea cuvântului, însă mi-aș dori 
ca cuvântul să exprime onestita-
tea, adevărul și corectitudinea.

Nicolae FEDOREAN,
primarul satului Budeneț 

• Revenind la materialele publicate

Pe site-ul „Libertății Cuvântului” a fost publicată corespondența „Raionul 
Storojineț: Primăriile nu au bani pentru achiziționarea autospecialelor de 

intervenție”, în care deputatul în Consiliul Raional, Mircea Burla, se arată a fi 
îngrijorat de faptul că în satele Budeneț și Cireș autospecialele pentru stin-
gerea incendiilor sunt vechi, de 25 de ani, și nu pot interveni operativ în caz 
de situații de forță-majoră. De asemenea, în opinia deputatului lasă de dorit 
infrastructura slab dezvoltată și starea nesatisfăcătoare a drumurilor. Dom-
nul Mircea Burla conchide că primăriile duc lipsă de bani în buget. Deoarece 
aceste sate sunt cu populație românească, ar putea să dea o mână de ajutor 
și Guvernul României, a opinat el. 
La declarațiile deputatului a reacționat prompt primarul satului Budeneț, 
domnul Nicolae FEDOREAN. Iată scrisoarea semnată de dumnealui și adresa-
tă redacției noastre. 
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  Pagină realizată de Dumitru VERBIŢCHI

Moarte tragică la Costiceni
Un bărbat de 44 de ani a murit tra-

gic după ce microbuzul, la volanul căruia 
se afla, a deraiat de pe drum. Serviciul 
de presă al Poliției regionale informează 
că la momentul accidentului șoferul ar 
fi pierdut controlul volanului. Bărbatul a 
murit la locul accidentului din cauza ră-
nilor grave. Pasagerii săi – doi copii, au 
fost transportați la spital cu traume de 
diferit grad. Șoferul decedat, Gheorghe 
Ilcu, locuitor al satului Costiceni, raionul 
Noua Suliță, a lăsat în urmă patru copii. 
Familia necesită ajutorul oamenilor nein-
diferenți. Cei care doresc să facă donații 
bănești pentru această familie, au la dis-
poziție cartela bancară PrivatBank a so-
ției celui decedat, Antonina: 5168 7573 
4694 1844. Contul în euro (pentru cei 
ce doresc să facă transferuri bănești de 
peste hotare) le stă la dispoziție carte-
la bancară Oșciadbank: 5167 4999 
8987 3049 ANTONINA ILCO.       

Accident rutier la Pătrăuții 
de Sus: şoferul a fugit 

de la locul crimei
Tragica întâmplare a avut loc lângă re-

staurantul „Sokil” din Pătrăuții de Sus, raio-
nul Storojineț. Surse ale poliției informează 
că șoferul unui „Audi” – un tânăr de 21 de 
ani din localitatea Cupca, raionul Hliboca, 
aflându-se la volan în stare de ebrietate, 
a accidentat trei persoane, a părăsit mași-
na și a fugit într-o direcție necunoscută. În 
urma impactului două persoane s-au ales 
cu traume grave, iar cea de-a treia – un 
bărbat de 48 de ani din Pătrăuții de Sus a 
murit la locul întâmplării. Cu timpul, șoferul 
fugar a fost găsit de polițiști și adus la Sec-
ţia raională de poliție din Storojineț.   

Cetățeni străini prinşi 
la furt de apartamente

Poliția din ținut a reținut doi cetățeni stră-
ini, „specializați” la furt de apartamente. Ope-
rațiunea de depistare și reținere a fost finali-
zată grație eforturilor depuse de colaboratorii 
subdiviziunii speciale „KORD”, polițiștilor din 
Cernăuți și Lviv. Aceștia s-au dovedit a fi doi 
cetățeni în vârstă de 30 și 31 de ani ai unei 
țări din Caucaz. Polițiștii au constatat că cei 
doi se deplasau cu un automobil de fabricație 
străină și săvârșeau furturi în diferite regiuni 
ale Ucrainei. Cei doi îi urmăreau pe proprie-
tari și în lipsa lor spărgeau ușile apartamen-
telor, de unde sustrăgeau lucrurile de preț. 
După o atare „reușită” la Cernăuți cei doi au 
fost prinși de polițiști. În urma percheziției, 
efectuate în mașină, au fost găsite mai multe 
lucruri furate, pe care hoții nu au reușit să le 
vândă. Colaboratorii organelor de drept veri-
fică complicitatea celor doi la comiterea altor 
furturi pe teritoriul Ucrainei.        

Un an de detenție condiționat 
pentru violență asupra soției

Judecătoria raionului Sadagura a ora-
șului Cernăuți i-a pronunțat sentință unui 
localnic, care, în decursul anului, a recurs 
de câteva ori la acte de violență asupra 
soției. Violența bărbatului se manifesta în 
mod diferit, mai ales atunci când el consu-
ma o bună doză de alcool. În asemenea 
momente el putea să-și permită violență 
psihologică sub formă de exprimări necen-
zurate și amenințări cu forța fizică. În urma 
unui acord de conciliere încheiat între cei 
doi bărbatul a fost condamnat convențio-
nal la un an de privare de libertate cu con-
diția că în această perioadă nu va comite 
alte infracțiuni, iar faptele sale nu se vor 
repeta. 

Nouă ani 
de închisoare 

pentru asasinarea 
unui tânăr 

Un locuitor al ținutului a 
fost condamnat la nouă ani 
de închisoare pentru asasina-
rea unui tânăr de 19 ani. De 
menționat că bărbatul a comis 
această crimă teribilă, aflân-
du-se sub influența alcoolului și 

a drogurilor. În timpul unui con-
flict verbal, izbucnit spontan, 
bărbatul de 25 de ani i-a aplicat 
cunoscutului său o lovitură de 
cuțit, care s-a dovedit a fi fata-
lă. Rana primită s-a dovedit a fi 
incompatibilă cu viața.    

„Înțelegere” 
cu un polițist 

pentru protejarea 
jocurilor de noroc

Un bărbat de 33 de ani a fost 
judecat la patru ani de închisoa-
re pentru tentativa de a aranja o 
colaborare cu organele de drept 
din ținut în vederea „protejării 
afacerii cu jocurile de noroc”. 
Bravul „întreprinzător” a încercat 
să facă cârdășie cu adjunctul șe-

fului Secţiei raionale de poliție din 
Chițmani. Polițiștii au semnalat 
acest fapt către Direcția de secu-
ritate internă a Poliției Naționale. 
În martie 2017 bărbatul a fost reți-
nut imediat după încercarea de a 
transmite două mii de grivne poli-
țiștilor sub formă de mită. 

A rămas fără 
maşină pentru că 
transporta țigări

Un bărbat de 45 de ani a rămas 
fără mașină din cauză că practica 
transportarea mărfurilor de contra-
bandă. Acesta a fost oprit de o pa-
trulă pe șoseaua „Seliatin-Șepit”. În 
urma percheziționării portbagajului 
mijlocului de transport, grănicerii 

au depistat patru mii pachete de 
țigări. Potrivit unei estimări prelimi-
nare, costul mărfii fără acciz este 
de 100 mii grivne. În afară de țigări, 
bărbatul a fost privat și de mașină 
ca mijloc de transportare a mărfii 
de contrabandă.    
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Rubrică susținută 
de Tatiana CARLAȘCIUC

Decor de sărbători. Amenajarea locuințelor 

Când alegeți decorațiunile 
trebuie să țineți cont de ten-
dințe. Designerii au câteva 
sfaturi pentru cei care doresc 
să-și decoreze casa de săr-
bători. Cu o investiție minimă, 
ne putem transforma locuința 
într-un loc magic. Indiferent 
cât de bine arată o locuinţă, în 
această perioadă decoraţiile 
de Crăciun şi spiritul sărbăto-
rilor emană o atmosferă caldă 
şi plăcută.

Scopul amenajării este să te 
facă să te simţi ca un personaj 
dintr-un basm unde miracolele 
sunt posibile, un cadru vrăjit 

unde domneşte pacea şi speranţa. 
Crăciunul cel mai frumos se petre-
ce acasă, alături de cei dragi. Să 
ne bucurăm oriunde am fi de ceea 
ce avem şi să dăruim cât putem 
celor ce au mai puţin. Dacă până 
acum ne-am tot gândit cum să ne 
decorăm casele, în aceste câteva 
zile liniştite ale anului putem să ne 
gândim cum să ne decorăm mai 
frumos… sufletele!

În acest an ar fi bine să deco-
răm totul în combinații de alb, au-
riu și albastru. Și crengile de brad 
aduc un parfum de prospețime în 
casă, iar decorațiunile întregesc 
frumos povestea ambientului. Nu 
trebuie să fie  neapărat multe de-
corațiuni, sunt nelipsite jerbele de 
brad, dar şi un brad înalt și frumos. 
Casa amenajată de Crăciun devi-
ne o adevărată feerie, care ne re-
laxează  şi ne inspiră spre bine şi 
frumos. 

Crăciun fericit!

De Crăciun, toți devenim designeri și ne între-
cem la cele mai originale decorațiuni pen-

tru brad, pentru interior sau curte. Magazinele 
abundă deja în oferte pentru toate gusturile și 
buzunarele, iar oamenii sunt în căutarea celor 
mai originale lucruri expuse.

• Frumusețe

Pentru a avea un ten mai tânăr. 
Tratament folosit de zeci de milioane de femei

Mască pentru ten cu orez. Aveți ne-
voie de doar trei ingrediente pentru a prepara 
o mască extrem de eficientă: 3 linguri de orez, 
1 lingură de miere și o lingură de lapte.

Se prepară în felul următor. Se pune 
orezul într-o crăticioară, se adaugă o cană 
de apă în ea şi se lasă până când începe 
să fiarbă în clocot, apoi se mai lasă încă 

trei minute să fiarbă. Se ia apoi vasul de 
pe foc și se lasă orezul să se răcească îna-
inte de a fi separat de apă. Se amestecă 
apoi mierea naturală cu laptele încălzit și 
cu orezul fiert, până se obține o pastă. Se 
folosește această mască după ce se spală 
în prealabil tenul cu apă călduță, pentru a 
deschide porii.

Se lasă timp de 15 minute să acționeze, 
apoi se clătește cu apă călduță și se șter-
ge tenul cu un prosop moale. Se aplică o 
cremă hidratantă specială pentru tipul de 

ten. Se poate folosi această mască doar o 
singură dată pe săptămână, însă se va ob-
serva că tenul începe să devină din ce în ce 
mai luminos. 

Fiecare femeie își dorește să aibă un ten lumi-
nos și sănătos, indiferent de vârstă. Stresul, 

poluarea, precum și unele produse de machiaj 
folosite duc la îmbătrânirea prematură a feței, iar 
dacă nu se iau măsuri imediat, apar ridurile de 
expresie. 
Iată o mască naturală, care poate fi folosită doar 
o dată pe săptămână. Femeile din Asia o folosesc 
de sute de ani cu succes, iar tenul lor arată per-
fect. Bogat în antioxidanți, orezul este folosit de 
mii de ani în tratamentele de înfrumusețare și 
trebuie să-l folosim și noi, iar efectul va fi vizibil, 
încă de la prima întrebuințare.

Sugestii pentru masa 
de Crăciun care 
îi vor impresiona 

pe musafiri
Pe lângă preparatele tradiționale, care 

nu vor lipsi de pe masa de Crăciun, vă  ofe-
rim câteva sugestii pentru aperitiv și felurile 
principale care nu vor fi trecute cu vederea 
de oaspeți.

Mix de pastă de ardei 
cu brânză

Ingrediente: 3-4 ardei graşi (verzi, 
roşii, galbeni), 300 grame brânză de 

vaci, 4 linguri de smântână, 3 lingurițe 
oțet balsamic, 3 linguri de ulei de măsli-
ne, sare, usturoi pisat (după gust). 

Preparare. Se pasează cu blenderul 
ardeii verzi. Se adaugă o linguriță de oțet 
balsamic, una de ulei de măsline, sare și 
puțin usturoi pisat. Se pune pasta într-un 
vas și se  dă deoparte. Se repetă ope-
rațiunea, pe rând, cu ceilalți ardei grași 
(galbeni. apoi roșii). Se prepară și crema 
de brânză, amestecând brânza cu smân-
tâna și sarea. În cupe mai mari, așează 
alternativ un strat de pastă de ardei ver-
de, apoi un strat de ardei galben, un strat 
de cremă de brânză și un strat de pastă 
de ardei roșu. Se ornează-le cu pătrunjel 
proaspăt.

Crap fript cu migdale
Ingrediente: un pește, 150 grame 

de făină, 2 linguri de parmezan ras,  o 
lămâie (coaja rasă și restul feliat), sare, 
100 grame de fulgi de migdale, 100 gra-
me unt. 

Preparare.  Se curăță bine peștele, 
se freacă cu sare și se dă pentru 15 mi-
nute la frigider. Între timp, se dă la cuptor 
o tavă cu puțin unt, în care s-au pus fulgii 

de migdale (atât cât să fie ușor rumeniți). 
Se amestecă făina, parmezanul, coaja 
rasă de lămâie și sarea. Peștele se tre-
ce prin acest amestec și se prăjește în 
unt. Se scoate peștele pe un platou și, 
cât este încă fierbinte, se stropeşte cu 
zeama de lămâie și se acoperă cu fulgi 
de migdale.

Supă cremă de țelină
Ingrediente: 1 țelină, o jumătate de 

ceapă, 1 rădăcină de pătrunjel, o jumăta-
te de rădăcină de păstârnac, 1 cartof, 1 
lingură de smântână, ulei. 

Preparare. Se toacă mărunt ceapa 
și se înăbușă 3-4 minute în ulei cu adaos 
de apă. Se adaugă rădăcinile de pătrun-
jel, ţelină şi păstârnac,  date pe răzătoare 
și se lasă  pe foc trei minute. Se toarnă 

apoi apă ca să acopere şi se fierbe totul 
15 minute, apoi se adaugă cartoful tăiat 
cubulețe. Se ţine acoperit, la foc mode-
rat, un sfert de oră. Se scot legumele și 
se pasează în blender sau trec printr-o 
sită deasă. Se răreşte  piureul astfel obți-
nut cu supa în care au fiert legumele. Se 
adaugă smântâna și se mai lasă să dea 
într-un clocot. Se serveşte supa ornată 
cu nuci pisate.

Poftă bună! 

• Gătiți gustos împreună cu noi!
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  Pagină realizată de 
Vasile CARLAȘCIUC

 „Prima viață” trăită în Cernăuțiul interbelic european 

Cu câțiva ani înainte de marcarea ju-
bileului de 600 de ani de la prima atesta-
re documentară a Cernăuțiului, primarul 
de atunci al orașului, Mykola Fedoruk, 
și consilierul său, Volodymyr Kilinici, au 
plecat la Moscova ca să dea de hrisovul, 
scris la 1408, în cancelaria domnitorului 
Moldovei, Alexandru cel Bun, unde pen-
tru prima dată se amintește de Cernăuți 
ca oraș de vamă. Acest document de 
valoare excepțională pentru urbea de pe 
malul Prutului se păstrează în fondurile 
Muzeului de istorie din capitala Rusiei. 
Acolo, la Moscova, ei au aflat și despre 
cernăuțeanul Peter Demant, austriac de 
origine și scriitor de limba rusă. 

Peter Demant s-a născut în anul 
1918 în orașul Insbruk, Austria, la câțiva 
ani după nașterea sa familia se stabi-
lește cu traiul la Cernăuți, unde a locu-
it până în 1941. În 1941 tânărul Peter 
Demant a fost arestat de autoritățile 
sovietice  și a nimerit  în tabăra de la 
Kolyma a GULAG-ului. A fost eliberat 
după moartea lui Stalin, dar n-a plecat 

în Occident, unde era sora sa. Ei s-au 
întâlnit peste jumătate de secol. 

Peter Demant a fost pasionat de alpi-
nism, dar a început să scrie opere litera-
re la vârsta de 75 de ani, luându-și pse-
udonimul Vernon Kress. Despre aflarea 
sa în GULAG cititorii contemporani pot 
afla din romanul său „Zekameron XX” 
(„Zilele condamnaților XX”). În el autorul 
vorbește și despre unii români deportați 
în acele locuri îndepărtate.  Peter De-
mant s-a stins din viață la Moscova, în 
2006. El a lăsat prin testament  bibliote-
ca sa personală Cernăuțiului. Acel fond 
de carte, cu ajutorul Ambasadei Ucrainei 
la Moscova și a diplomatului Volodymyr 
Saenko, originar din Cernăuți, a ajuns 
la Biblioteca municipală. Printre cărțile 
adunate și citite de Peter Demant sunt 
și multe lucrări, artistice și științifice, în 
limba română. Deci, scriitorul cunoștea 
și română. 

La Moscova a apărut povestirea au-
tobiografică a lui Vernon Kress „Prima 
viață”. 

Jurnalistul cernăuțean, Iurii Ciornei, 
care corespondează cu văduva lui Peter 
Demant, ea încredințându-i jurnalele și 
manuscrisele acestuia, a completat po-
vestirea dată cu fragmente din manus-
crise și s-a primit o carte de două ori mai 
voluminoasă, decât cea tipărită în timpul 
vieții autorului. Ediția „cernăuțeană” și 
completată a povestirii lui Vernon Kress 
„Prima viață” recent a văzut lumina ti-
parului. Editarea ei a fost susținută de 
Consiliul Orășenesc Cernăuți în cadrul 
Programului „Anton Kohanowski”. 

În data de 12 decembrie a avut loc 
lansarea acestei cărți la Centrul literar 
„Paul Celan” din Cernăuți, locația fiind 
simbolică – doar Peter Demant, în peri-
oada postbelică, a învățat în una și ace-
eași scoală împreună cu viitorul poet de 
talie europeană, Paul Celan. Jurnalistul 
Iurii Ciornei, care a îngrijit ediția, a pre-
gătit pentru tipar o lucrare voluminoasă 
despre viața lui Peter Demant (Vernon 
Kress), cu date din arhivă inedite. În 
lucrarea epică „Prima viață” este redat 
foarte bine Cernăuțiul din perioada in-
terbelică. Ca să rămână o personalitate 
liberă și neangajată în perioada sovieti-
că, Peter Demant a acceptat să lucreze 
hamal și în liniște să-și aștearnă pe hâr-
tie gândurile și retrăirile. 

Odată cu găsirea hrisovului lui Alexandru cel 
Bun la Moscova, a fost descoperit și un nume 

nou pentru spiritualitatea Cernăuțiului.  

Colindători din Ucraina la „Colinda de la Darabani” 

A ajuns la ediția a treia și Festivalul inter-
național de datini și obiceiuri de iarnă „Colinda 

de la Darabani”, care va 
începe la 20 decembrie. În 
acest an au fost invitaţi un 
număr impresionant de par-
ticipanți – circa 500. Festi-
valul va începe cu parada 
urătorilor și colindătorilor la 
Școala Gimnazială „Leon 
Dănăilă”, iar spectacolul 
folcloric se va desfășura 
pe scena din fața Casei de 
Cultură „Theodor Balș”. 

Tradițiile și obiceiurile de iarnă ale ro-
mânilor din regiunea Cernăuți vor fi promo-
vate de Ansamblul „Tălăncuța” din Oprișe-

ni, raionul Hliboca, ansamblul de căiuți din 
Culiceni, raionul Herța, precum și de trei 
colective din raionul Noua Suliță: Ansam-

blul „Miorița” din Boian, Ansamblul folcloric 
din Mahala și Ansamblul folcloric din Costi-
ceni-Vancicăuți. 

În preajma și în timpul luminoaselor 
sărbători de iarnă, în România au 

loc mai multe festivaluri de datini. În 
ultimii ani tot mai des participă la ele 
și colective artistice din localitățile 
românești din regiunea Cernăuți. 

Doi neîntrecuți maeştri din Chişinău – 
cetățeni de onoare ai Bucureştiului 

Titlul va fi oferit celor 
două personalități din 
Republica Moldova la 
propunerea primarului 
de București, Gabriela 
Firea. Eugen Doga și Ni-
colae Botgros vor primi 
distincția alături de alte 
personalități din dome-
niul medical, cultural și 
militar din România. Cei 
doi oameni de artă sunt 
și cetățeni de onoare ai 
Chișinăului.

Eugen Doga are 82 
de ani și este autorul 

unor valoroase lucrări în genul muzicii 
de estradă, de film și de teatru, inclu-
siv a celebrului vals „Gingașa și tandra 
mea fiară”, desemnat de către UNES-
CO drept cea de-a patra capodoperă 
muzicală a secolului trecut.

Directorul artistic și prim-dirijorul Or-
chestrei naționale de muzică populară 
„Lăutarii”, maestrul Nicolae Botgros, 

are 66 de ani și de-a lungul carierei sale 
a dus faima muzicii populare în zeci de 
țări europene, în SUA, Australia, Noua 
Zeelandă, precum și în toate țările din 
spațiul ex-sovietic.

Doi dintre cei mai mari muzicieni, pe care îi are 
la ora actuală Republica Moldova, compozito-

rul Eugen Doga și violonistul și dirijorul Orches-
trei „Lăutarii”, Nicolae Botgros, vor primi titlul de 
„Cetățean de onoare al orașului București”. Agen-
ția Moldpres a comunicat că chestiunea dată va 
fi examinată de Consiliul general al municipiului 
București săptămâna viitoare. 
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Cel care primul aprinde Steaua Crăciunului 

De la corul bisericesc 
– la corul speranțelor 

românești 
– Cum s-a întâmplat, stimați domni, 

că ați primit la botez  numele Nicolae? 
Este un ritual al familiei Pridii? 

Nicolae T. Pridii: Ni s-a dat acest 
nume în cinstea bunelului nostru Nicolae 
Pridii. 

Nicolae Ș. Pridii: Bunelul a fost un 
om vestit în Ceahor. A cântat în corul biseri-
cesc. În anii treizeci, când la Cernăuți a fost 
dat în exploatare Palatul Societății pentru 
cultura și literatura din Bucovina (numit în 
perioada sovietică „Casa ofițerilor”), la festi-
vități a participat și  corul din Ceahor. Avem 
și o fotografie de la acel eveniment – foto-
grafia corului din Ceahor și bunelul nostru 
Nicolae cu tricolorul. Este o relicvă scumpă 
a familiei noastre. 

– Există și o continuitate. Acum dum-
neavoastră, nepoții lui Nicolae Pridii, 
cântați în corul bisericesc. 

Nicolae Ș. Pridii: Reiese că e o tra-
diție familială. Iar de la corul bisericesc am 
ajuns la Corul „Dragoș Vodă” al Societății 
„Mihai Eminescu”, care are mai mult de un 
pătrar de veac. 

Nicolae T. Pridii: Anume corul din 
Ceahor, împreună cu corurile bisericești din 
Ostrița Herței și Horecea s-au adunat și au 
format Corul „Dragoș Vodă”. 

Nicolae Ș. Pridii: La activitatea Coru-
lui „Dragoș Vodă” participăm chiar de la bun 
început. Printre primii coriști a fost și unchiul 
meu, Toader Pridii, tatăl vărului Nicolae. În 
prezent suntem nouă coriști din Ceahor. So-
ția mea, Veronica, și cea a vărului Nicolae 
– Viorica, de asemenea sunt coriste. 

– Putem spune că istoria Corului „Dra-
goș Vodă” este și o mică istorie spirituală 

a dinastiei Pridii. Dumneavoastră, Nicolae 
al lui Ștefan Pridii, sunteți starostele aces-
tui colectiv artistic de amatori, iar dumnea-
voatră, Nicolae al lui Toader Pridii, purtați 
drapelul tricolor al corului, la fel cum a fost 
stegar și bunelul Nicolae Pridii. 

Nicolae T. Pridii: Frumoasă istorie 
pe care am creat-o noi înșine. Și totul a în-
ceput de la cântările bisericești care odih-
nesc sufletul, ne calmează, ne înaripează, 
ne insuflă binele. 

Nicolae Ș. Pridii: Datorită Corului 
„Dragoș Vodă” am cunoscut lumea, ne-am 
cunoscut patria istorică, am colindat Româ-
nia în lung și-n lat. Am participat la foarte 
multe festivaluri și sărbători din România, 
am fost apreciați, susținuți și încurajați. Ori-
ce turneu, mai îndelungat sau de scurtă du-
rată, ne-a adus o mare satisfacție spirituală. 
Sunt clipe de neuitat. 

Nicolae T. Pridii: Cu mare dragos-
te și emoții deosebite, ca în îndepărtata 
noastră copilărie, interpretăm colindele 
românești. De fapt, cu ele, în primii ani 
de existență a Corului „Dragoș Vodă” am 
început să colindăm prin satele noastre ro-
mânești. Mai întâi în cele din raionul Herța,  

unde sărbătorile se țin pe stil nou, apoi și în 
celelalte raioane. Gospodarii ne primeau 
cu mare bucurie. Într-adevăr, le aduceam  
o „veste minunată”.  Iar în România, de 
asemenea, am participat și la festivaluri 
ale datinilor și obiceiurilor calendaristice 
de iarnă. 

– Și anul acesta veți pleca încolo? 
Nicolae Ș. Pridii: Desigur. La 26 

decembrie, la Sighetul Marmației se va 
desfășura Festivalul obiceiurilor de iarnă și 
suntem invitați. Anul trecut la el a participat 
Grupa vocală „Fetele din Bucovina”. Iar de 
data aceasta plecăm împreună. 

La Ceahor limba 
română răsună mai 
des în lăcașul sfânt 
– Dar înainte de a pleca la Festiva-

lul din Maramureș, veți interpreta mi-
nunatele colinde în cadrul Festivalului 
„Florile Dalbe” de la Cernăuți, organi-
zat de Societatea „Mihai Eminescu”.

Nicolae Ș. Pridii: A devenit acum 
o tradiție ca anume Corul „Dragoș Vodă” 
să deschidă cele două mari sărbători de 
suflet pe care le organizează an de an 
Societatea „Mihai Eminescu”. Poate dacă 
românii bucovineni nu se întruneau într-o 
astfel de societate, nu era nici acest cor. 
Dar, probabil, că așa a fost dat să fie, să 
evidențiem prin cântec activitatea aces-
teia. Dacă festivalurile „Florile Dalbe”, 
„Mărțișorul” proslăvesc frumoasele noas-
tre tradiții populare, Sărbătoarea „Limba 
noastră cea română” este o alinare su-
fletească și un puternic îndemn să nu ne 
uităm graiul matern. 

– La Ceahor, precum și în câteva 
sate învecinate o bună parte dintre lo-
cuitori vorbesc acasă românește, iar 
copiii învață la școală în limba ucrai-
neană. Este o tradiție impusă încă 
din perioada sovietică. Când a apărut 
Societatea „Mihai Eminescu”  a în-
ceput, datorită acelui val de trezire a 
sentimentului național, și un proces 
de deschidere a claselor românești la 
școlile din aceste sate. 

Nicolae Ș. Pridii: Mi-am înscris și 
eu feciorul în clasă românească, dar în 
scurt timp s-au închis acele clase – do-
ritori erau prea puțini. Știu că la școala 
din sat se învăța facultativ limba română. 

Nicolae T. Pridii: Și acum se înva-
ță. Mai mult limba română predomină în 
biserică.

Nicolae Ș. Pridii: Cam 70 la sută 
din serviciul divin este oficiat în limba ro-
mână, restul în limba slavonă. Se spune 
că o rugăciune rostită în limba mamei 
mai repede ajunge la ceruri. 

– Ziua Sfântului Nicolae deschide 
calea luminoaselor sărbători de Cră-
ciun și Anul Nou. Este sărbătoarea nu-
melui dumneavoastră. 

Nicolae T. Pridii: Este o sărbă-
toare deosebită pentru toți. La Ceahor, 
în casele multor gospodari sunt icoane 
cu chipul Sfântului Nicolae, Făcătorul de 
Minuni. 

Nicolae Ș. Pridii: Am așteptat și 
noi minuni de la Sfântul Nicolae în copi-
lărie. Așa au crezut și copiii noștri. Iată, 
acum nepotul meu – Nicolae-Vladislav 
– i-a scris chiar o scrisoare Sfântului Ni-
colae. Bine că bunelul Nicolae știe ce-și 
dorește nepotul.

Nicolae T. Pridii: Și nepoții mei 
sunt în așteptarea unor surprize plăcute 
de la moș Nicolae. Copilăria fără surprize 
plăcute și minuni nu este copilărie. La fel 
și credința fără sinceritate nu este cre-
dință. 

Sfântul Nicolae, Făcătorul de Minuni, este patronul celor 
care-i poartă numele. Ca oricare bun creștin, ei cred în 

ceea în ce a fost neclintit însuși slăvitul ierarh – în puterea 
Cuvântului divin. Anume Cuvântul lui Dumnezeu merge îna-
intea ta, arătându-ți calea cea dreaptă, stă în spatele tău, 
apărându-te de viclenia celor răi, este alături de tine ca un 
prieten la bine și la greu. Iar rugăciunea înălțată Sfântului 
Nicolae este, totodată, și rugăciunea către Atotputernicul. 
Nu toți au citit în „Viețile Sfinților” despre minunile săvâr-
șite de Sfântul Nicolae, însă majoritatea sunt convinși că 
bunul și darnicul moș le-a făcut mai fermecată copilăria. 
Chiar și în perioada nu prea îndepărtată, când bisericile 
erau transformate în depozite, Sfântul Nicolae „poposea” 
în preajma sărbătorilor de iarnă în casele fidelilor râvnitori 
ai credinței în Hristos Mântuitorul. Cuvântul lui Dumnezeu 
a luminat copilăria verilor Nicolae al lui Ștefan și Nicolae al 
lui Toader PRIDII din Ceahor. Anume lor le-am și solicitat un 
interviu în ajunul Sfântului Nicolae, prăznuit la Ceahor, ca și 
în majoritatea localităților din ținutul nostru, pe stil vechi. 

  Interlocutor: 
Vasile CARLAȘCIUC 
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Judo. 11 medalii pentru sportivii  
bucovineni la Lviv – Open

11 medalii au cucerit ele-
vii Clubului sportiv „Lider” în 
cadrul Turneului național  de 
judo  Lviv – Open: trei medalii 

de aur, trei –  de argint și cinci 
medalii de bronz.  În total, la 
competiție au participat 200 de 
sportivi din toată țara, inclusiv 

17 din regiunea Cernăuți. Me-
dalii de aur au cucerit Oleksan-
dr Stiopin, Cristina Kapițaka și 
Maksym Rotar.

Europa League, 2019/2020. 
Șahtar Donețk – Benfica, în 

16-mile competiției
Meciurile din șaisprezecimile de finală ale Europa League:
Wolverhampton Wanderers - Espanyol
Sporting Lisabona - Instanbul Bașakșehir
Getafe - Ajax
Bayer Leverkusen - FC Porto
FC Copenhaga - Celtic
APOEL - FC Basel
CFR Cluj - Sevilla
Olympiacos - Arsenal
AZ Alkmaar - LASK Linz
Club Brugge - Manchester United
Ludogoreț - Inter Milano
Eintracht Frankfurt - Salzburg
Șahtar Donețk - Benfica
Wolfsburg - Malmo
AS Roma - Gent
Rangers – Braga

Tragerea la sorți a optimilor UEFA  
Champions League. Programul meciurilor

Dortmund - PSG
Real Madrid - Manchester City
Atalanta - Valencia
Atletico Madrid - Liverpool
Chelsea - Bayern
Lyon - Juventus
Tottenham - Leipzig
Napoli - Barcelona
Prima manșă va avea loc pe 

18, 19, 25 și 26 februarie, iar retu-
rul se va disputa pe 10, 11, 17 și 
18 martie. Tragerea la sorți a sfer-
turilor și a semifinalelor va avea 
loc pe 20 martie.

Tir cu arcul. Medalii pentru sportivii cernăuțeni 
la Turneul internațional din Polonia

Sportivii cernăuțeni au partici-
pat la un Turneu internațional la tir 
cu arcul desfășurat în orașul Kelțe 
din Polonia. Echipa formată din 
sportivii bucovineni Mihai Costaș, 

Ion Cojocar și Maksym Semenov 
au cucerit medalii de aur. De ase-
menea, Oleksandra Rusnak a cu-
cerit aurul la juniori. La proba de 
individual Liudmyla Arifova a cu-

cerit medalia de argint. În același 
timp, locul doi le-a revenit echipei 
formate din Oleksandra Rusnak, 
Liudmyla Arifova din Cernăuți și 
Daryna Pavlycenko  din Harkiv.

Campionatul de iarnă al  
raionului Hliboca  
la minifotbal 2019

Etapa a  III-a.  Rezultate
FC Hliboca – FC Camenca (2) – 4:1 
FC Ceahor – FC Tereblecea – 8:5
FC Camenca – FC Cerepcăuți – 7:3
FC Molodia – FC Corovia – 3:7
FC Stănești – FC Volcineții Vechi – 4:10 
FC Iordănești – FC Hliboca (2) – 4:1 
FC Cupca – FC Poleana – 0:12 
FC Lucovița – FC Stănești (2) – 2:6

Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN
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Se întâlnesc doi amici. Unul vesel peste măsu-

ră:
- Ce ai, vere, de ești atât de vesel? – îl întreabă 

prietenul său.
- Am fost la doctor și mi-a dat două luni de trăit.
- Nu cred că acesta ar fi motiv de bucurie, ci mai 

degrabă de tristețe.
- Așa crezi tu pentru că i-am tras un glonte în 

cap și am plecat, iar la tribunal procurorul mi-a dat 
30 de ani.

    
O scenă într-un hotel. O pereche termină mân-

carea. Chelnerul vine cu plata și începe cu întrebă-
rile. Bărbatul răspunde scurt și clar.

- Sunteți pe mai multe zile?
- Da.
- Dar copii aveți?
- Da.
- Dar de data aceasta nu i-ați luat?
- Nu.
- Păi sunteți numai în doi? Ce romantic!
- Da.
- Dar cine a rămas cu copiii?
- Soția.

    
La o petrecere, soția întoarsă din 

dans îl găsește pe bărbat în îmbrățișări-
le altei femei. Imediat face o falcă în cer 
și una-n pământ și începe să strige:

- Hai acasă, nesimțitule! O să-mi explici ce în-
seamnă toate acestea!

- Draga mea, calmează-te, îi spune calm bărba-
tul. Am confundat-o cu tine.

- Încă mai îndrăznești să mă minți, nemernicu-
le! Cum se poate una ca asta – să mă confunzi cu 
alta?

- Să am iertare, scumpo. Dar tu cum confunzi 
de fiecare dată frâna cu accelerația?

    
O mașină se izbește brutal de o căruță. Calul și 

căruțașul sunt răniți grav. Agentul sosit la fața locu-
lui privește la cal cum se chinuiește și într-un acces 
de milă îl împușcă. Apoi se întoarce înspre căruțaș 
și-l întreabă:

- Și dumneavoastră sunteți rănit.
- Nu, nu, răspunde repede căruțașul. Atât de 

bine nu m-am simțit niciodată.  
    

Soțul către soţie:
- Dragă, am hotărât cu băieții să orga-

nizăm o petrecere a burlacilor.
- Aha, vă știu eu! Băutură cât încape, 

femei frumoase și toată noaptea să faceți sex cu 
ele.

- Nu, scumpo, vom lua doar câte o bere. De fe-
mei nici nu este vorba.

- Pe cine vreai să minți? Nu am participat eu la 
petreceri ale burlacilor?

    
Soţul către nevastă-sa:
- În revistele astea numai minciuni şi prostii. Să 

luăm spre exemplu apelul de a pune bani de o parte 
pentru a obţine studii pentru copii. E drept? Nu e 
drept. Prietenul nostru, decanul facultăţii, ţi-a mers 
în întâmpinare când l-ai rugat să admită copiii la 
studii.

Soţia în gândul ei:
- Ce ştii tu despre toate acestea? Dacă nu era 

acest decan poate că nici copiii noştri n-ar fi fost 
azi pe lume.

    
O doamnă își sună prietena și cu o voce tremu-

rândă îi zice:
- Ileano, știai că soțul tău aleargă după fete ti-

nere?
- Te rog frumos, lasă-mă în pace cu constatările 

astea. 
- Chiar îți e indiferent?
- Totalmente. Dacă câinele aleargă după ma-

șină și o ajunge asta încă nu înseamnă că acest 
animal se va așeza la volan. 

    
Discută doi buni prieteni:
- Îţi închipui, ieri am fost cu soţia la un film. Când 

colo se aşează lângă mine o frumuseţe de fată. Vroiam 
să intru cu ea în vorbă, dar ţi-ai găsit...

- Ţie ţi-a mers, spune prietenul. Cu mine s-a întâm-
plat exact aşa un caz numai toate s-au petrecut invers. 
Şedeam cu bombonica mea la un film. Când colo, hop 
şi soţia mea. Nu vreau să-ţi spun ce-a urmat.

Lovitura dureroasă a bumerangului

Simplul, dar eternul adevăr că toate 
lucrurile și faptele noastre în această 
viață pământească sunt măsurate și lu-
ate în calcul de o putere supremă, este 
înțeles de unii prea târziu. Este înțeles 
atunci când soarta pedepsește pentru 
faptele nedemne comise cândva, în ti-
nerețe. Când omul este tânăr și plin de 
vigoare nu se gândește că poate veni 
o zi în care va avea nevoie de oamenii 
dragi, de ajutorul și sprijinul lor. Eroul 
povestirii de mai jos a fost mângâiat 
mai întâi de aripa blândă a destinului, 
care i-a hărăzit o soție frumoasă și deș-
teaptă, copii drăgălași și toate  cele de 
ce are nevoie omul pentru a se simți 
fericit. Însă, nu a știut omul nostru să 
se folosească de toate acestea și s-a 
dat în aventuri, lucru pentru care a fost 
crunt lovit de soartă.

Petrea era cel de-al doilea copil în-
tr-o familie cu trei feciori și două fiice. 
De mic copil, pe cât era de ascultător 
față de cei ce i-au dat viață, pe atât de 

șotios. Îi plăcea să sară gardurile veci-
nilor, să fure cireșe din livada mătușii 
Maria, care trăia peste drum. 

– Va crește mai mare și se va cu-
minți. Ce copil, care nu face năzbâtii? 
– le replicau părinții cu întrebarea veci-
nilor atunci când aceștia veneau să se 
plângă de faptele copilului.        

Ce să mai spunem despre el atunci 
când a crescut mai mare și a plecat la 
școală? Fetițele fugeau toate de frică 
să nu le cadă cosițele în mâinile acestui 
băiat năzbâtios. În schimb, toate-i erau 
iertate din simplul motiv că nu era elev 
mai bun și mai stăruitor la carte. Și pro-
fesorii nu încetau să-i aducă cuvinte de 
laudă la adunările de părinți din școală. 
Când a mai crescut era tot el, Petrea, 
mâna dreaptă a părinților în gospo-
dărie. Dacă era acasă, părinții puteau 
pleca liniștiți la muncă, iar duminicile 
– la orice petrecere. Veneau acasă și 
găseau animalele hrănite și adăpate, 
iar în casă era totul în ordine. A fost și 
dădacă pentru frățiorii și surioarele mai 
mici și aceștia-l numeau respectuos 
„Bădița Petre”. 

Anii au trecut în grabă și iată-l în ul-
timul an de școală. Visa să devină mu-
zicant, deoarece moștenise de la tatăl 
său o voce răsunătoare și melodioasă. 
A frecventat câțiva ani și clasa de acor-
deon. Și visul său din copilărie părea că 
se împlinește. Încă de pe băncile șco-
lii i-a căzut tronc la inimă Nătălița – o 
fată din celălalt capăt al satului, care 
era unicul copil la părinți și după care 
le sfârâiau călcâiele tuturor flăcăilor din 

satele dimprejur. Dintre toți acei, care 
au pețit-o (Natalia era într-o clasă cu 
Petrea), ea l-a ales anume pe el. Râsul 
și glumele lui, felul cum aprindea buna 
dispoziție în orice companie o scoteau 
din minți. Și ea și-a zis că numai lui îi va 
dărui inima atunci când va veni timpul. 
Și atunci când le-a spus părinților des-
pre dragostea sa pentru tânăr, aceștia 
nu prea au încuviințat alegerea fiicei. 
Tatăl i-a tăiat-o din start:

– Dacă-i va semăna lui tatăl său? 
A făcut cinci copii și se distra apoi cu 
fete tinere.

Natalia nu a zis nimic atunci. Dra-
gostea și admirația pentru Petrea con-
tinua să pâlpâie în inima fetei. Și la se-
ratele dansante, ce se organizau pe la 
clubul din sat, nu era pereche mai fru-
moasă ca a lor. După dansuri puteau să 
piardă nopți întregi, plimbându-se sub 
clar de lună până în zori. 

Cei doi discutau despre toate, în 
afară de ceea ce doreau să îmbrățișeze 

după absolvirea școlii. Și abia la balul 
de absolvire Petrea i s-a destăinuit că 
ar vrea să plece în Moldova pentru a 
studia la școala de muzică. S-a supărat 
mult Natalia, care visa să plece împre-
ună cu omul drag la vreo instituție de 
la Cernăuți pentru a fi mai aproape de 
casă. Dar, flăcăul nu s-a lăsat convins. 
După ce s-a văzut cu atestatul de stu-
dii medii în mână, a plecat la Chișinău. 
Fiind stăruitor la carte, examenele de la 
școala de muzică au fost pentru el floa-
re la ureche. A susținut cu succes pro-
bele la școala de muzică și s-a întors 
înaripat acasă. Nici Natalia nu pierdea 
timpul în zadar. Se părea că destinul 
i-a surâs și ei și a fost înmatriculată la 
Colegiul de medicină din Cernăuți. Cei 
doi și-au spus că distanța nu le va fi o 
piedică pentru a comunica și a păstra 
vie flacăra iubirii. 

Văzându-se cu diplome de studii în 
mână și cu câte un serviciu pe plăce-
re după terminarea studiilor – el la că-
minul cultural din sat, ea – la un spital 
din centrul regional, Natalia și Petrea 
și-au zis că nimic nu mai poate sta în 
calea dragostei lor și nimeni nu-i poate 
împiedica să-și creeze o familie. Cu bi-
necuvântarea părinților au jucat o nuntă 
frumoasă și au început să-și dureze pe 
banii puși de o parte, câte puțin, desi-
gur, cuibul lor, în apropiere de părinții 
Nataliei. La un an după nuntă Bunul 
Dumnezeu le-a dăruit o fiică. Dar, Pe-
trea și-a zis că orice bărbat, care se 
stimează, trebuie să dea viață unui fiu 
pentru a avea moștenitor în această 

lume. Medicii nu au prea fost de acord 
când Natalia le-a cerut sfatul. Floricica, 
fiica lor, venise pe lume prin Cezaria-
nă. Ea, însă, a decis să riște pentru a 
împlini visul omului drag. Și când Flo-
ricica avea cinci anișori medicii i-au co-
municat Nataliei, în urma unui control 
medical, că barza îi va aduce fetiței un 
frățior sau o surioară. Mult s-au bucu-
rat părinții. În a cincea lună de sarcină 
au aflat că vor avea un fecior. Medicii 
au insistat ca toată perioada gravidității 
Natalia să se afle sub supravegherea 
lor. În sfârșit, a venit pe lume și Niculiță. 
Vestea, pe care avea s-o afle Petrea a 
doua zi l-a sfâșiat de tot. Natalia sufe-
rise din nou o intervenție chirurgicală. 
De data aceasta starea sănătății ei s-a 
agravat mult și femeia a rămas țintuită 
la pat până la sfârșitul zilelor. Cât nu au 
umblat pe la medici de tot felul și în re-
giune, și în capitală, dar fără rost. 

Nu la mult timp după venirea pe 
lume a lui Niculiță, tatăl Nataliei, care 
ținea la fiică ca la ochii din cap, s-a îm-
bolnăvit de diabet. N-a mai dus-o mult 
bietul om. Nu putea vedea suferințele 
odraslei sale și ale copilașilor, și la scurt 
timp s-a dăruit pământului. 

Un timp oarecare Petrea a ținut pe 
umeri tot greul casei. Venea de la servi-
ciu și se apuca de treburi prin gospodă-
rie. Avea noroc de mama-soacră care-i 
era de ajutor în toate și îngrijea de fiică 
și de cei doi copii. Sâmbetele și dumi-
nicile mai cânta pe la o nuntă pentru a 
aduce un ban în casă. De la un timp nu 
a mai putut suporta povara de pe umeri 
și s-a dat în aventuri. Natalia află că 
la o nuntă bravul și nevinovatul ei soț 
a întâlnit o femeie venită la niște rude 
din Rusia. Era divorțată și venise în 
Bucovina anume cu acest scop – de a 
tămădui rana din suflet cauzată de des-
părțirea cu soțul său. Un timp Petrea a 
ascuns de ai casei noile sale aventuri. 
Într-o zi, însă, a venit acasă, a luat-o pe 
Natalia și pe copii, i-a dus la casa soa-
crei și i-a zis:

– Mamă, sunt încă tânăr și nu vreau 
să-mi trăiesc restul zilelor lângă o cali-
că. Ai, te rog, mata grijă de ea și de 
copii.

Și dus a fost. Natalia a aflat că a 
plecat cu rusoaica la oraș, iar apoi la 
câștig în Italia. Au adunat bani și și-au 
cumpărat un apartament. Își găsise de 
lucru peste hotare și venea mai rar pe 
acasă. Noua sa soție venea mai des, 
deoarece lucra la schimb. La vreo zece 
ani a venit și Petrea acasă. Dar când 
a venit la ușa apartamentului, i-au des-
chis niște oameni străini, care i-au spus 
că l-au cumpărat de la o femeie pe 
nume Snejana (așa o chema pe noua 
lui soție), care a plecat la baștina sa, 
în Rusia. Unde să se întoarcă omul? E 
clar că la copii și la soție așa cum este 
ea. Venind în sat, a aflat că Natalia tre-
cuse în lumea celor drepți cu ceva ani 
în urmă, iar în casa lor locuia Floricica, 
fiica lor, căsătorită deja, și fratele Nicu-
luță de care ea îngrijea. S-a rugat la co-
pii să-l ierte că a greșit și să-l primeas-
că, dar a fost refuzat categoric. A mai 
făcut omul o încercare de a se întoarce 
în Italia și de a-și reface viața cu o altă 
femeie, dar… 

Viața este aidoma unui bumerang, 
lovitura căruia poate fi deosebit de du-
reroasă, iar faptele nedemne își vor lua 
răsplata neapărat. Mult a plâns mama 
Nataliei până când Domnul nu Le-a 
chemat la El pe ambele. Nu în zadar se 
spune că lacrimile nu cad jos în nici un 
caz. Petrea și-a găsit alinarea în pahar 
și acum lumea îl poate vedea cerșind 
pentru o bucată de pâine pe străzile bă-
trânei urbe de pe malul Prutului.

Simplul, dar eternul adevăr că toate 
lucrurile și faptele noastre în această 
viață pământească sunt măsurate și lu-
ate în calcul de o putere supremă, este 
înțeles de unii prea târziu. Este înțeles 
atunci când soarta pedepsește pentru 
faptele nedemne comise cândva, în ti-
nerețe. Omul nostru nu a luat în seamă 
acest adevăr al vieții.   

Dumitru VERBIŢCHI

Viața este aidoma unui bumerang, cu care nu te vei putea 
înțelege, iar faptele nedemne își vor lua răsplata neapă-

rat. Mult a plâns mama Nataliei până când Domnul nu Le-a 
chemat la El pe ambele. Nu în zadar se spune că lacrimile nu 
cad jos în nici un caz. Petrea și-a găsit alinarea în pahar și 
acum lumea îl poate vedea cerșind pentru o bucată de pâine 
pe străzile orașului de pe malul Prutului.
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Remediu vechi de câteva secole. 
Un adevărat leac împotriva gripei

Este un remediu simplu, plăcut și con-
firmat ca eficient de câteva secole. Ca ori-
ce băutură alcoolică este contraindicată 
celor cu afecțiuni cardiovasculare, cu hi-
pertensiune, ulcer sau cu orice diagnostic 
în care consumul de alcool este interzis.

Pentru ca efectul să fie benefic, tre-
buie de ținut cont de faptul că senzația 

de căldură este pe termen 
scurt, datorită vasodilataţiei, 
dar la scurt timp, se manifestă 
fenomenul invers, de răcire.

Vinul fiert pentru tratament 
este eficient și sănătos, dacă 
este consumat în cantități mo-
derate, o cană pe zi, seara, 
înainte de culcare. O cantitate 
mai mare  scade rezistență or-
ganismului și ne expune infec-
țiilor.

Atunci când fierbem vinul 
se aduce până aproape de fier-
bere, dar nu se dă în clocot, nu 

trebuie să fie un vin scump, pentru că prin 
fierbere diferența dispare, vinul de casă, fi-
ind foarte bun.

Se adaugă diferite condimente, cel 
mai des scorțișoară, cuișoare, coa-
jă de lămâie, după care se încălzește 
până la 80 de grade C și se îndulcește 
după gust.

Se mai pot folosi coji de portocale sau 
feliuțe subțiri de măr. Ingredientele se 
adaugă în ultimele 2-3 minute, pentru a nu-i 
schimba gustul.

Bețișoarele de scorțișoară sunt mai 
bune decât pudra, pentru ca vinul să nu fie 
tulbure și să nu se lipească de vas.

În funcție de tradiție, la vinul fiert mai pot 
fi adăugate și alte mirodenii: nucșoară, 

cardamon, anason, ienibahar, boabe 
de piper.

Pentru obținerea unui vin fiert bun nu 
se folosesc însă mai mult de trei arome di-
ferite.

Pentru gripă și răceală, se recomandă 
două cești de vin fiert pe zi, din care una 
seara, la culcare, dar și băi la picioare cu 
sare.

Remediu vechi la români și nu numai, vinul fiert 
este cel mai căutat împotriva răcelii și apre-

ciat totodată în zilele reci de iarnă, în  preajma 
Crăciunului, fiind singura băutură permisă în post. 
Vechi leac împotriva frisoanelor, gripei, vinul fiert 
crește temperatura corpului, ne face să transpi-
ram, să respirăm mai ușor și să scăpăm în felul 
acesta mai repede de răceală.

Băutura fierbinte care vindecă răceala

Răceala poate fi învinsă
cu ghimbir. Cum 

se prepară această băutură 

* Se toarnă apă fierbinte într-o cană 
(circa 90 grade Celsius).

* Se adaugă o lingură de amestec for-
mat din tei, soc și fructe măcinate de mă-
ceșe.

* Se adăugă două-trei linguri de suc de 
lămâie.

* Se adaugă două linguri de miere.
* Se acoperă cana pentru 5 minute și 

se bea fierbinte cu înghiţituri mici şi mereu 
cu cana sub nas pentru a profita de efectul 
miraculos al aburilor.

* Tratamentul se repetă după fiecare 
două ore.

Remedii naturiste 
pentru răceală

Opțional se poate adăuga o linguriță de 
rom sau coniac. Efectele acestei băuturi sunt 
multiple.

Aburul fierbinte de la apa fiartă fluidizează 
mucusul și ajută să respiri mai liber. Lămâia 
curăță mucusul din gât și aduce vitamina C. 
Mierea calmează durerea de gât și susține tu-
sea cu expectorații. Alcoolul, dar mai ales so-
cul susține transpirația care scade febra și dă 
o stare de bine.

Eficienta acestei băuturi constă și în canti-
tatea de lichid adusă în organism care susține 
imunitatea generală și-l hidratează. Ea este 
maximă dacă bei căni mari de circa 300 milili-
tri, la fiecare trei ore, cel puțin de patru ori pe zi.

Băutura fierbinte care vindecă răceala constă 
dintr-un ceai preparat din mai multe plante cu 

efecte benefice. După cum răceala este vedeta 
sezonului rece, iar cele mai multe din medica-
mentele de sinteză își fac efectul, dar au o groază 
de efecte secundare neplăcute, soluția este acest 
leac natural împotriva răcelilor care funcționează 
perfect, de fiecare dată. In plus este foarte plăcut 
la gust și are darul de a te dispune bine.

Adevăruri şocante despre banane 

* Sunt antiinflamatorii. Abundă 
în vitamina B6. O singură banană  aduce 
41% din aportul zilnic, combate inflamația și 
previne problemele articulare.

* Ţin glicemia în frâu! Combat 
puseele glicemice, o banană pe zi ține gli-
cemia sub control.

* Întăresc sistemul osos. Știm 
toți că este esențial pentru sănătatea oase-
lor calciul. Dar și magneziul este indispen-
sabil. Magneziul ajută la asimilarea calciu-
lui, iar bananele conțin mult magneziu.

* Tratează depresia și anxieta-
tea. Este un lucru foarte important! Depresia 
și anxietatea se numără printre cele mai întâl-
nite afecțiuni din lume! Vestea bună este că 

bananele pot ajuta, în cazul acesta. Poți pre-
veni aceste serioase probleme de sănătate, 
dacă vei consuma o banană zilnic. Mai mult, 
bananele cresc concentrația de melatonină 
din sânge și ajută și în cazurile de insomnie.

* Întăresc sănătatea inimii. 
Bananele fac minuni pentru sistemul car-
diovascular. Ţin tensiunea arterială în frâu 
și previn bolile de inimă.

* Împiedică formarea pietre-
lor la rinichi. Nivelul ridicat de vitamina 
B6 din banane previne formarea pietrelor la 
rinichi. De asemenea, combat bolile renale 
cronice, datorită procentului de potasiu pe 
care îl conțin. Pentru a avea rinichi sănă-
toși, consumați o banană pe zi.

* Îmbunătățesc funcțiile cogni-
tive. Bananele conțin antioxidanți, care îmbu-
nătățesc funcțiile creierului. Și potasiul ajută.

* Digestie bună. O banană poate 
asigura buna digestie. Aceasta se întâmplă, 
fiindcă conține multe fibre, iar fibrele com-
bat constipația.

* Previn anemia. Bananele ajută 
fantastic de mult la o absorbție optimă de 
fier. Sunt indicate persoanelor anemice, în-
trucât organismul lor este avid de fier.

* Asigură energia pentru în-
treaga zi. Datorită conținutului de vita-
mine și minerale, veți avea energie, dacă 
veți consuma banane. 

Așadar, țineți aproape acest fruct, care 
nu încetează să ne uimească.

(Leacuri și terapii)

Sunt delicioase, dacă le adori, trebuie să cu-
noști toate lucrurile acestea. Sunt de-a dreptul 

incredibile, nimeni nu se aștepta să aibă aceste 
proprietăți! Bananele sunt incredibile, dar și une-
le dintre cele mai consumate fructe din lume! Adi-
că sunt preferate de multe persoane, mult înain-
tea altor fructe. Dacă le iubești, nu vei fi surprins 
de aceste lucruri. Mai mult, o banană poate înlo-
cui o masă cu succes, atât este de hrănitoare.

Rubrică susţinută de 
 Valeria ŞTEFUREAC
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 Grădina Botanică din Bucureşti a fost înfiinţată în 
anul 1860, din iniţiativa dr Carol Davila şi reamenajată în 
anul 1884. Ea deţine circa 10 mii specii de plante de pe 
întreg globul atât în aer liber, cât şi în sere. 
 Marco Polo (veneţianul) care a ajuns în China în anul 

1271, semnala că aici se practica folosirea ochelarilor pen-
tru a corecta vederea. În Europa prima utilizare a ochelari-
lor corectori este consemnată în Italia, în anul 1285. 
 În anul 1941 are loc în Marea Britanie primul zbor 

al unui avion dotat cu turbo-reactor (pus la punct de F. 
Whittle). 

 Numele Munţilor Himalaya vine de la două cuvinte, 
care înseamnă „locurile zăpezilor”. 
  În timpul somnului, ne schimbăm poziţia de 30-40 

de ori pe noapte. Necesităţile medii de somn sunt de 14-
22 ore pe sutcă la un copil până la o lună, 13-15 ore – la 
un copil de un an, 10-12 ore – până la 6 ani, 9 ore – până 
la 12 ani şi 7,5 ore – la un om adult. De pildă, Napoleon 
dormea 3-5 ore pe noapte, iar Einshtein avea nevoie de 
10 ore de somn. 
 Primul electromagnet este realizat în anul 1823 de 

englezul William Sturgeon. 
 Cel mai înalt munte din sistemul solar se găseşte 

pe Marte. Se numeşte Olympus Mons şi atinge o înălţime 
de peste 24 km. 
 Telefonul cu disc este inventat în anul 1905 de ame-

ricanul Almon Brown Strowger. 
 Pisicile dorm aproximativ 65% din viaţă. În restul 

timpului ele se spală (25%), mănâncă (5%) sau se joa-
că (5%). 

 În povestirea utopică „Noua Atlantidă”, a lui Francis 
Bacon, publicată postum în 1627, se prevesteşte apariţia 
roboţilor, telefoanelor şi motoarelor electrice. 
 Prima mitralieră este concepută în anul 1862 de 

americanul Richard Gatling. 
 În anul 1883, K. E. Ţiolkovski emite ideea zborurilor 

interplanetare, utilizând propulsia prin reacţie (principiul 
rachetei). 
 Canalul Suez a fost inaugurat pe 17 noiembrie 

1869. În aceeaşi zi a anului 1913 a fost deschis Canalul 
Panama. 
 Sonda spaţială americană „Viking-1”, care a ajuns 

în data de 19 iunie 1976 pe Marte şi a început să trans-
mită imagini de pe suprafaţa planetei, este prima navă 
spaţială creată de om, care a reuşit să „aterizeze” lin pe o 
altă planetă decât Pământul. 

Selectate de Octavian VORONCA, 
or. Cernăuți     

Spiritualitate

Obiceiuri şi tradiții de Sfântul Nicolae

Moș Nicolae este un simbol al dărniciei 
și este întruchipat în tradiția populară pre-
cum un bătrânel cu barbă albă, călare pe 

un cal alb, vestitorul iernii. Moș Nicolae sau 
Sfântul  Nicolae este un nume ce provine 
de la verbul grecesc nikaw – „a învinge”. De 
aceea, Sf. Nicolae simbolizează victoria Bi-
nelui împotriva Răului, un laitmotiv al tuturor 
legendelor care ne-au marcat existența.

Sărbătoarea lui Moș Nicolae este 
extrem de populară. Aflăm că în tradiția 
bisericească, Sfântul Nicolae este realul 
Moș Crăciun, bătrânelul cu daruri înde-
lung așteptat de copii.

În ajunt de Sf. Nicolae în case se pun 
crenguțe de pomi fructiferi la icoane care 
se păstrează până la Anul Nou. Se spu-
ne că va urma un an rodnic și bun, dacă 
crenguțele înfloresc până la Revelion. 

Pentru că Sf. Nicolae este conside-
rat ocrotitorul celor care călătoresc pe 
ape,  sunt cunoscute minunile Sfântului 
Nicolae înfăptuite pe mare. Se spune că, 

odată, în drum spre Palestina, la Locuri-
le Sfinte, prin rugăciune şi post a oprit o 
furtună dezlănţuită pe mare şi a salvat un 
corăbier de la înec.

Nu doar la români există tradiția lui 
Moș Nicolae, ci și la germeni, francezi, 
italieni etc. În Franța, de pildă, este ace-
lași obicei de a primi pe Moș Nicolae, 
care  aduce cadouri pentru copii. 

În ziua de Sf. Nicolae, tradiția spune 
că nu ai voie să te cerți cu nimeni, nu ai 
voie să fii zgârcit, nu ai voie să uiți de cei 
săraci. De asemenea, înainte de a pre-
găti ghetuțele de Moș Nicolae, trebuie să 
spui o rugăciune.

În seara de Ajun Moş Nicolae soseşte 
cu daruri, copiii îşi pregătesc ghetuţele 
pentru a primi cadouri. Cei care nu au 
fost cuminți primesc o nuielușă. 

Moș Nicolae este una dintre cele mai 
așteptate sărbători ale lui decembrie. Tot 
în această zi mulți români își serbează 
onomastica, numele Nicolae este unul 
dintre cele mai îndrăgite şi mai răspân-
dite, însemnând  din limba greacă „vic-
torie”.  

Sfântul Nicolae, sărbătorit pe stil vechi la 19 
decembrie, este una dintre cele mai importan-

te sărbători ale copilăriei noastre. Cine nu și-a 
pregătit oare cu emoție ghetuțele, în speranța că 
Moș Nicolae îi va dărui cadouri! Nu este însă sin-
gurul obicei care se păstrează și astăzi. 

„Izvorul lui Nectarie” şi izvorul vieții 

Omul, când se oprește la o fântână 
și bea o cană de apă rece și limpe-
de ca lacrima, neapărat îl pomenește 
cu un cuvânt bun pe cel care a să-
pat-o. A rămas în anonimat cel care 
a dat de izvorul fermecat în pădurea 
din Pătrăuții de Sus, dar oamenii po-
menesc cu recunoștință numele  Mi-
tropolitului Nectarie care l-a sfințit. Se 
știe cu câtă râvnă a avut grijă Mitro-
politul Nectarie și de izvorul cel veșnic 
– de credința în Dumnezeu, pe care 
l-a ocrotit într-o perioadă complica-
tă și de afirmare a Bisericii Ortodoxe 
Române. Iată un citat al lui actual și 
astăzi: „Să rămâneţi în ţinută demnă, 
potrivită cu starea aleasă ca slujitori 
la altarul lui Hristos…întăriţi sufleteşte 
pe cei slabi. Daţi ocazia celor buni să 
ajungă la suprafaţă. Creaţi şi susţineţi 

caractere. Criticaţi cu cruţare şi bună 
credinţă ca să îndreptaţi. Nu vă închi-
naţi la idoli care cât au interesul fac 
pe prietenul, dar nu faceţi dezbinare. 

Prezentaţi-vă ca apărători ai interese-
lor comune preoțeşti, dar feriţi-vă de 
luptele sterile şi pătimaşe. Manifes-
taţi-vă doleanţele, dar să fie bine chib-
zuite şi just apropiate. Spiritul de răz-
bunare şi împroşcare să nu fie cu voi. 
Apăraţi Biserica şi instituţiile Bisericii, 
că vrăjmaşi mulţi sunt. Dumnezeu cu 
voi…”.

„Izvorul lui Nectarie”, ca și cel al 
vieții spirituale, nu seacă niciodată, 
nu-l îngheață  nici gerurile oricât de 
aspre ar fi ele… 

Vasile CARLAȘCIUC  

Presa regională a informat despre aceea că pe 
teritoriul Ocolului silvic Pătrăuții de Sus, ra-

ionul Storojineț, este o fântână cu apă curativă, 
care în anul 1932 a fost sfințită de Mitropolitul de 
atunci al Bucovinei, Nectarie (Cotlarciuc), perso-
nalitate teologică eminentă din ținut. Lucrătorii 
silvici, îndrumați de  șeful Ocolului silvic, Nicolae 
Costiuc, silvicultor emerit al Ucrainei, îi poartă 
grija, au amenajat teritoriul, fiindcă la ea vin per-
manent oameni care știu sau au auzit de particu-
laritățile de leac ale „izvorului lui Nectarie”. Lângă 
această „fântână sfântă” lucrătorii silvici au ridi-
cat și o bisericuță, unde se află, pictat pe sticlă, 
portretul Mitropolitului Nectarie. Despre el amin-
tește și piatra în care i-a fost incrustat numele. 

• Curiozități
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La 18 decembrie, doamna 
Elena SARAFINCEAN 

de la Roşa-Ţeţina şi-a marcat onorabilul jubileu al împlinirilor – 70 de ani. 
Cu ocazia acestui eveniment important din viaţa dumneaei, un sincer mesaj de felicitare cu urări de bine şi 

multă sănătate  îi adresează fiica Tatiana, ginerele Alexandru, scumpii nepoţi Serghei şi Maxim, toate rudele 
apropiate, dorindu-i să aibă parte de multe bucurii şi fericire, bunăstare şi împlinirea tuturor  dorinţelor. 

Scumpa noastră! Îţi dorim ca sănătatea şi tihna sufletească să te însoţească mereu, să te bucuri întot-
deauna de stima şi recunoştinţa celor dragi şi apropiaţi. 

De ziua ta, atât de însemnată,
Să știi că noi toți te iubim,
Să ne fii sănătoasă viața-ntreagă,
Numai de bine să ne auzim.
La mulți ani!

BERBECUL. Luna Nouă de joi se for-
mează în casa carierei, ceea ce înseamnă că 
se deschide o perioadă bună pentru acest sec-
tor al vieții tale. S-ar putea ca la masa de Cră-
ciun să cunoști o persoană de la care te alegi 
cu sprijin în domeniul profesional. În orice caz, 

se anunță vești bune pe acest plan. Este o săptămână în 
care faci cunoștință cu persoane din cercuri înalte. Prin 
intermediul lor, s-ar putea să urci pe scara socială. 

TAURUL. Nativii acestui semn au de 
învățat foarte mult în această perioadă a 
anului. Luna Nouă de joi marchează debutul 
unor zile extrem de aglomerate. Este foarte 
important să dai dovadă de profesionalism 
și să cauți să-ți îmbunătățești calitatea. Luna 

Nouă anunță plecări în concediu, vizite ale rudelor. Cert 
este că ți se oferă ocazia să stabilești un contact mai 
apropiat cu persoane noi. Caută să investești mai multă 
energie în aceasta.

GEMENII.  Luna Nouă de joi aduce opor-
tunități de suplimentare a veniturilor şi de va-
lorificare a unei părți din economii. Luna Nouă 
de săptămâna aceasta poate anima sectorul 
sentimental. Poate că pe fondul atmosferei 
de sărbătoare reușești să redobândești acea 

legătură profundă cu partenerul care s-a mai diluat pes-
te an. Iată așadar o ocazie bună să petreceți mai multe 
momente împreună.

RACUL.  În această săptămână Luna 
Nouă prevestește oportunități de parteneri-
at și dezvoltare a unor relații profesionale. La 
petrecerea de Crăciun a companiei în care 
activezi se poate să cunoști persoane cu care 
ți-ar plăcea să colaborezi pe viitor. Luna Nouă 

marchează şi debutul unei perioade favorabile pentru via-
ța sentimentală. Atmosfera caldă a sărbătorilor te ajută să 
ștergi evenimentele mai puțin plăcute trăite în raport cu 
partenerul de viață și să le înlocuiești cu amintiri fericite.

LEUL. Lună Nouă poate oferi un nivel 
ridicat de randament nativilor acestui semn. 
Aceasta este o veste îmbucurătoare, mai 
ales dacă pot să-și rotunjească salariul. Luni 
și marți, Luna se plimbă prin casa iubirii, ceea 
ce indică faptul că pregătirile de sărbători te 

pot aduce mai aproape de cei dragi. Iar aceasta vă oferă 
posibilitatea să petreceți timp de calitate împreună.

FECIOARA.  În această săptămână, ni-
velul tău de randament nu va fi foarte ridicat. 
Dar, fără să te gândești la multitudinea de ac-
tivități care te așteaptă la birou. Luna Nouă de 
săptămâna aceasta, marchează debutul unei 
perioade numai bune de petrecut cu partene-

rul de viață și cu copiii. Momentele pe care le petreci cu 
cei dragi îți vor oferi o serie de amintiri foarte frumoase, 
la care te vei gândi mereu cu zâmbetul pe buze. 

BALANŢA. Același tranzit al Lunii se 
poate dovedi a fi unul favorabil și pentru nativii 
acestui semn, pe ultima sută de metri înainte 
de sărbători. Astrele îi ajută să-și facă ordine 
în idei și să-şi exprime viziunea într-un mod 
care nu lasă loc de interpretări. Luna Nouă de 

joi se perfectează în casa familiei, semn că și astrele 
sunt în ton cu sărbătorile. Contează mai mult să te bucuri 
de spiritul Crăciunului în compania celor dragi. 

SCORPIONUL.  Luna Nouă se formea-
ză tocmai în casa comunicării, semn că peri-
oada dintre sărbătorile de iarnă poate fi mar-
cată de bună înțelegere cu colegii de muncă. 
Iar dacă ai parte de întâlniri, cu siguranță 
abilitățile tale de comunicare vor fi la înălțime. 

De Crăciun sau în zilele imediat următoare s-ar putea să 
vizitezi sau să fii vizitat de rude şi prieteni. 

SĂGETĂTORUL. Luni și marți, Luna 
se mișcă prin semnul nașterii tale, ceea ce ar 
putea însemna că dai dovadă de foarte multă 
energie.  Luna Nouă vine la pachet cu vești 
bune la nivel financiar, în sensul că aceşti 
nativi ar putea să-și suplimenteze bugetul de 

sărbători.  Cu Luna în semnul nașterii tale, nu duci lipsă 
de șarm și carismă. Nu este de mirare așadar dacă te 
poziționezi pe o curbă ascendentă atât în plan social, cât 
și la nivel sentimental.

CAPRICORNUL. Luna Nouă de joi 
se formează în semnul nașterii, ceea ce 
înseamnă că sărbătorile de iarnă pot fi un 
sfetnic bun pentru tine. Grație acestei pe-
rioade și Lunii Noi s-ar putea să ți ofere și 
mai multe oportunități decât te-ai așteptat.  

Nu vei duce lipsă de șarm și carismă la cotele cele mai 
ridicate. Nu este de mirare așadar dacă vei fi gazda per-
fectă, mereu apreciată și în centrul atenției. 

VĂRSĂTORUL. Luni și marți, Luna se 
mișcă prin casa planurilor de viitor și a proiecte-
lor de grup. Ai putea, de exemplu, chiar să orga-
nizezi unele întâlniri cu unele persoane cu care 
poate intenționezi să colaborezi cât de curând. 
Poți să profiți de acest tranzit al Lunii pentru a 

organiza unele întâlniri cu prietenii. Așadar, propune-ți să 
te vezi cu ei la începutul săptămânii pentru a discuta cum 
anume vă petreceți Revelionul.

PEȘTII. Luna Nouă de joi reprezintă pla-
nurile de viitor, ceea ce înseamnă că unii nativi 
se pot folosi de evenimentele sociale din preaj-
ma sărbătorilor ca de o oportunitate să lege noi 
relații. Un alt simbolism asociat acestei case 

este cel al prieteniei, semn că cercul tău de apropiați con-
stituie o prioritate pentru tine pe agenda acestor sărbători 
de iarnă. Mai exact, ai multe activități în program.

HOROSCOP
23-29.12.2019

STIMAŢI CONAŢIONALI!

Vă invităm cu drag la tradiţionala Sărbătoare a obiceiurilor de iar-
nă „Florile Dalbe”, organizată de Societatea pentru Cultura și Litera-
tura Română în Bucovina „Mihai Eminescu” din regiunea Cernăuţi.

Manifestarea va avea loc duminică, 22 decembrie 2019, în 
sala Palatului Academic al Universităţii Bucovinene de Medicină  din 
Cernăuţi (str. F. Schiller, 11), între orele 11.00-14.00. 

Vă aşteptăm cu drag! 

Prezidiul SCLRB  „Mihai Eminescu”  
din regiunea Cernăuți 

S-au împlinit 40 de zile de la 
plecarea tragică  pe calea fără în-
toarcere  a celei care a fost soţie 
exemplară, mamă grijulie, prietenă 
devotată,  soră medicală cu inimă şi 
mâini de aur – 

Vera AIRINEI 
din or. Cernăuţi.  

Nu întâmplător a petrecut-o în 
ultimul drum foarte multă lume… O 
plâng neîncetat, cu multă durere, 
întreaga familie, rudele şi prietenii, 
amintindu-şi de nobleţea şi bunăta-
tea sufletului ei.

La candela aprinsă a memoriei, poeta Elena Mariţa, 
care de-o viaţă a cunoscut-o pe cea care a fost Vera Airi-
nei, a scris aceste rânduri pline de durerea pierderii şi de 
lumina iradiată din înalturi de cea plecată pe drumul neîn-
toarcerii. 

Sora mea cerească
Veruței AIRINEI

Soră-ntru durere, soră-ntru lumină, 
Lacrimile mele toate mi le-ai plâns, 
Candelă divină. 

Numai valuri, valuri, mare fără maluri, 
Învolburată, imaculată
Scrisă cu lacrima ta, scrisă cu lacrima mea. 

În tăcere-nvăţ păciuirea-n Moarte
Şi cum orbul dibui Preajma în Departe, 
Şi simţirea-mi surdă
Glasul Tău, Părinte, prinde să-l audă, 
Şi rămân smerită, mai rămân o oră
Soră pământească, 
Ţărmure de zbucium, ţărmure de caină. 
Tu de-a pururi Sus – ţărmure de taină, 
Sora mea cerească. 

Elena MARIŢA

• In memoriam

Locuitorii satului Cupca, Primăria, 
reprezentanții tuturor organizațiilor 
locale, enoriașii Bisericii Sfinților Ar-
hangheli Mihail și Gavriil, colectivele 
pedagogice, personalul tehnic, elevii 
celor două școli, grădinițelor de copii, 
membrii filialelor Societăților românești 
din localitate exprimă profunde condo-
leanțe ilustrei doamne Mariana Gurza, 
poetă creștină și activistă din orașul Ti-
mișoara, România, în legătură cu pier-
derea grea suferită în urma decesului 
mamei sale 

Viorica PLEVAN, 
originară din satul Cupca. 

Toată viața regretata Viorica Plevan, căreia re-
fugiul i-a distrus copilăria, a trăit cu dorul de baștină, 
transmițând această dragoste de neam și baștină co-
piilor săi, îndeosebi fiicei sale, poetei Mariana Gurza, 
care în permanență publică în revista sa „Logos și 
Agape” totul ce scriem și avem de publicat din Cupca, 
dar și de pe Valea Siretului în general.

În aceste zile de decembrie  a trecut la cele veșni-
ce, la vârsta de 89 de ani amintindu-și mereu de baștina sa pe care 
a păstrat-o în suflet ca pe o icoană sfântă. 

Nouă nu ne rămâne decât să exprimăm profunde condoleanțe 
tuturor membrilor familiei sale din Bucovina și din Timișoara, să-i 
fie țărâna ușoară și amintirea veșnică. O vom pomeni și ne vom 
aminti de ea. 

Dumnezeu s-o odihnească în Împărăția Sa!

Lumânarea memoriei
Au trecut 40 de zile de când a ple-

cat dintre noi cea care a fost
Rodica COVACI

din Ropcea Storojinețului, lăsând în-
tr-o mare tristețe întreaga familie. O 
plâng cu lacrimi amare soțul Iurie, 
copiii Angela, Georgeta, Ion, cei patru 
nepoți, sora și fratele, toate rudele. La 
sfârșitul lunii noiembrie ar fi împlinit 
vârsta de 68 de ani.

A absolvit Şcoala pedagogică din 
Cernăuți, fiind îndrumată de profesoa-
ra ei de limba maternă Valeria Mihai-
liuc. În anul 1970, conform îndreptă-

rii a început să activeze în calitate de învățătoare de clasele 
primare în Topcina, regiunea Transcarpatică. După ce s-a că-
sătorit, s-a transferat la școala din Dibrova. În anul 1974 s-a 

întors cu familia la baștina ei. A trecut prin multe 
greutăți, dar având un scop în viață se stăruia 
să-l îndeplinească. A lucrat ca șefă la grădinița 
de copii din sat, mai apoi – învățătoare de cla-
sele primare. A întâmpinat cu bucurie trecerea la 
grafia latină, confecționând împreună cu elevii și 
părinții abecedare românești din paginile ziarului 
regional. A fost o învățătoare talentată, exigentă. A instruit mulți 
elevi, care nu o uită nicicând. 

A iubit limba maternă, a cultivat-o și a vorbit-o corect. A 
participat activ la viața satului. Și-a crescut și-a educat copiii, 
i-a purtat la școli. A fost o bună gospodină, împreună cu soțul a 
construit o casă în satul ei natal.

Dumnezeu să-i primească sufletul zbuciumat în Grădina 
Sa și să-l odihnească în pace.

O lumânare în candela memoriei o aprinde fosta 
colegă de muncă de la ȘM din satul Ropcea, Florica 
Costinean împreună cu familia.   

Colectivul Grădiniţei de copii „Fluieraşul” din localitatea Vancicăuţi, raionul Noua 
Suliţă, este adânc îndurerat de pierderea irecuperabilă – moartea asistentei medicale 
a acestei instituţii preşcolare – 

Eugenia BARANCEAN
şi exprimă profunde condoleanţe familiei şi rudelor îndurerate. 
Fie-i ţărâna uşoară şi veşnică amintirea!  
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Milla Jovovich  a împlinit, pe 17 decembrie,  44 de ani. Actrița este în-
sărcinată pentru a treia oară și radiază de fericire.  La 44 de ani, Milla Jovo-
vich este o femeie împlinită. Deși recent a anunțat că s-a îngrășat cu 23 de 
kilograme de-a lungul sarcinii, actrița radiază și ridurile nu și-au pus deloc 
amprenta pe chipul său.  Milla Jovovich este căsătorită din 2009 cu regizorul 
Paul W.S. Anderson, și au împreună două fiice, cea de-a treia urmând să vină 
pe lume în câteva săptămâni. 

Milica Natasha Jovovich s-a născut la Kiev, Ucraina, în data de 17 decembrie 
1975. Tatăl ei, Bogdan Jovovich, era medic pediatru sârb, iar mama sa, Galina, 
era actriţă şi provenea din Rusia. În anul 1981, Milla, în vârstă de 5 ani, şi părinţii 
săi au emigrat din Uniunea Sovietică şi s-au mutat mai întâi la Londra, apoi au 
urmat Sacramento şi Los Angeles. 

Milla Jovovich şi-a început cariera de model la vârsta de unsprezece ani, când 
Richard Avedon a inclus-o în reclama „Most Unforgettable Women in the World” a 
companiei Revlon. Ea şi-a continuat cariera de model cu alte firme notabile pentru 
produse cosmetice ca: L'Oreal, Banana Republic, Christian Dior, Versace şi Don-
na Karan. În 1988, a avut primul ei rol ca actriţă profesionistă, apărând la TV în 
filmul „The Night Train to Kathmandu”. Mai târziu, în acelaşi an, Milla a debutat pe 
marele ecran cu “Two Moon Junction”. 

După mai multe roluri minore în film şi la televiziune, ea a câştigat notorietate 
cu filmul romantic: „Întoarcerea în laguna albastră” (Return to the Blue Lagoon) 
(1991). Milla Jovovich a jucat alături de Bruce Willis, abordând o temă ştiinţifi-
co-fantastică în filmul: „The Fifth Element” (1997). În anul 1997, Milla s-a căsătorit 
cu regizorul Luc Besson, însă cei doi au divorţat în 1999. În august 2009, Milla a 
devenit soţia lui Paul W.S. Anderson, regizorul filmului „Resident Evil”. 

Milla Jovovich nu obişnuieşte să facă shopping, din contra, îşi reînnoieşte gar-
deroba o dată la câteva luni. În locul hainelor aceasta cumpără cărţi noi, instru-
mente muzicale sau hăinuţe pentru fiicele sale. Merge la pieţele second-hand, 
unde găseşte multe lucruri vechi destul de interesante. Urmează un mod de viaţă 
sănătos, merge regulat la sală şi are grijă de corpul său.  Milla are reguli rigide de 
viaţă care o ajută să străbată cu uşurinţă prin obstacolele vieţii. A depus mult efort 
până a ajunge o femeie de succes şi este un adevărat exemplu de talent înnăscut.

Cum arată  
MILLA JOVOVICH  

la 44 de ani! Actrița 
este însărcinată  

a treia oară


