
Carantină adaptivă în Ucraina, după 22 mai,

cu o posibilă prelungire până pe 22 iunie
În Ucraina, începând cu data de 22 mai, va fi aplicată așa-numita carantină adaptivă, care

poate fi înăsprită, însă, doar în regiunile unde vor fi observate noi focare de contaminare cu
infecția COVID-19.

Despre aceasta a declarat Primul-ministru al Ucrainei, Denys Șmygal, în comentariul pentru
Canalul de televiziune ICTV. Potrivit Agenției „Ukrinform”, șeful Guvernului a specificat că, după
data de 22 mai, în țară vor începe să circule unele mijloace de transport public, fiind permise
competițiile sportive și activitatea hotelurilor. Carantina ar putea fi continuată până pe 22 iunie,
dar cu o relaxare a măsurilor. Totodată, restaurantele și piscinele publice vor rămâne închise, a
spus Denys Șmygal, citat de Radio Ucraina Internațional.

Premierul a adăugat că unele curse aeriene vor fi reluate în luna iunie, iar activitatea
metroului și grădinițelor de copii va fi restabilită de la 25 mai. În acest context, vom menționa că,
potrivit datelor Ministerului Ocrotirii Sănătății, în dimineața zilei de 19 mai în Ucraina au fost con-
firmate 18.876 de cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19, dintre care 5.632 pacienți s-au tratat, fiind
fixate 548 decese. În ultimele 24 de ore, pe teritoriul Ucrainei au fost
înregistrate 260 de cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19.

Agenția BucPress – www.bucpress.eu

VINERI, 22 MAI 2020, nr. 21. Adresa redacției: 60500, or. Herța, str. Gh. Asachi, nr.18, tel.:(03740) 2-11-90, e-mail: gazetadeherta@gmail.com; gazetadeherta.wordpress.com;  facebook.com/groups/gazetaherta

(Serie nouă)

SăPtăMÂNAL SOCIAL-POLItIC, CULtURAL ȘI DE INFORMAȚIE. APARE DIN 01.01.1993; DIN 18.01.2019 – SERIE NOUă, NR. DE LA PRIMA APARIȚIE (1399)

Spre finele lui Florar, la 27 mai, își va
sărbători un frumos jubileu doamna

Ludmila
CALMUȚCHI, 

învățătoare la
Școa  la din satul Buda

Mare. 
Cu acest deosebit

prilej, doamna Ludmi -
la este felicitată căldu-
ros de mamă, surori,
frate, cumnată și cum -
nați, nepoți, mătuși și
uncheș.

Scumpa noastră!
Să-ți dea Bunul Dumnezeu sănătate, fericire,
viață lungă și succese remarcabile pe tărâ-
mul pedagogic.

De ziua ta noi îți dorim 
Să fie o zi cu soare,
Seninătatea cerului
Mereu să te-nconjoare,
Lumina și iubirea ta 
Veșnic să strălucească, 
Sănătatea și norocul  
Nicicând să nu-ți lipsească!
La mulți ani!

Cuvânt la jubileu

profesoară
a profesorilor 

satului Mihoreni
În această lună frumoasă de Florar, în ziua de

18 mai, Doamna Maria AIRINEI
din Mihoreni, veterană a muncii pedagogice, a

împlinit onorabila vârstă de 80 de ani.
Aproape cinci decenii a activat pe tărâmul

pedagogic în calitate de profesoară mai întâi de
limba rusă, apoi – de limba și literatura ucrai-
neană.  Profesoara Maria F. Airinei, pentru care
nu poți să nu ai respect și admirație, a împru-
mutat ceva din parfumul delicat al florilor de
mai,  care își revarsă din belșug toată bogăția în
această perioadă a anului.  Dumneaei a
împărtășit toată dragostea față de discipolii săi
de-a lungul activității pedagogice.

S-a născut în satul Podvirne, raionul Noua
Suliță, în anul 1940. După absolvirea școlii
medii din satul natal   a continuat studiile la
Colegiul Tehnic Agricol din Chițmani. A urmat
apoi studiile superioare la Institutul pedagogic

din Tiraspol, Facultatea de geogra-
fie, iar în anul 1977 a absolvit
Facultatea de filologie, specialitatea
limba și literatura rusă,  a
Universității din Cernăuți 

În anul 1962 este angajată ca
profesoară de limba și literatura rusă
la Școala  din Mihoreni, din 1993
până la vârsta de pensionare
activează ca profesoară de limba și
literatura ucraineană. A altoit  în
sufletele copiilor dragostea de carte,
de Patrie, de casa părintească. A fost dirigintă a
patru promoții de elevi, pe care i-a educat și i-a
iubit cu dăruire și consacrare permanentă. A
fost în continuă căutare, în tendința de ridicare
sistematică a măiestriei pedagogice. Pentru  că
fericită era atunci când făcea ceva bun pentru
copii, când învăța odată cu ei, când dăruia
bucuria cunoașterii și-i învăța pe copii să se
cunoască pe sine însăși. Fericită era de elevii ei
și se bucura că au putut deveni oameni demni
în viață. Iar majoritatea profesorilor școlii
noastre suntem foștii ei elevi și ne străduim să-
i urmăm exemplul. 

Mult stimată Maria  Airinei, profesoară a pro-
fesorilor! Cu prilejul acestui semnificativ hotar
aniversar, întregul colectiv  al Școlii din Mihoreni

ne apropiem de sufletul
Dumneavoastră nobil cu gânduri
frumoase și luminoase de bine,
însoțite de profunde sentimente de
respect și admirație față de calitățile
deosebite pe care le-ați demonstrat
pe parcursul întregii activități didac-
tice: principialitate, corectitudine,
onestitate, verticalitate, bunăvoință,
mărinimie, tact. Aceste calităţi per-
sonale  au dat sclipire talentului
Dumneavoastră de profesoară cu

renume atât în raion, cât și în regiune. 
Apreciem foarte mult dedicația și contribuția

Dumneavoastră pentru succesul multora dintre
noi.  Vă dorim din toată inima multă sănătate,
pace sufletească și o viață îndelungată. Bunul
Dumnezeu Să Vă ocrotească și să ne trăiți mulți
ani!

Cu stimă și
profund respect,

Mihaela LUPU,
în numele
direcției și

colectivului
pedagogic al Școlii 

din Mihoreni

Gânduri eterne
„Libertatea este dreptul de a

le spune oamenilor ceea ce nu
vor să  audă!”

George ORWELL

Dragi cititori! La oficiile poștale din regiunea noastră a
început abonarea la presa periodică pe a doua jumătate a anului
2020, inclusiv la săptămânalul „Gazeta de Herța”.

Vă amintim că abonații au posibilitatea să publice gratuit în
paginile ziarului pe tot parcursul anului toate anunțurile de mică
publicitate (vânzări, cumpărări, pierderi, anunțuri etc.), câte o felicitare
și alte servicii, inclusiv anunțuri matrimoniale.  Calculându-le pe toate,
e ușor să ne convingem că un abo nament e mult mai ieftin.

În pofida greutăților de ordin financiar, rămânem ziarul cel mai
accesibil și apropiat de cititor, inclusiv la prețul de abonament pe 6
luni: Indice de abonare 30543 – 111 grivne 40 copeici, (Indice de
abonare pentru pensionari – 76303 – 105 grivne 40 copeici),  unde
sunt incluse toate cheltuielile de editare, difuzare etc. Date despre
ziarul nostru găsiți la oficiile poștale din regiune în Catalogul presei
locale din regiunea Cernăuți  – pagina 7. Dacă doriți să vă abonați fără
să ieșiți din casă, apelați la nr. de telefon 0506274156 (în zilele de
lucru).

Faceți din „Gazeta de Herța”o mică afacere a familiei
Dumneavoastră! Economisiți-vă timpul și banii! Susțineți
presa de limbă română prin faptă! Suntem disponibili în toată
regiunea Cernăuți!

Nu ratați șansa de a ne întâlni în fiecare sfârșit de săptămână în
calitate de oaspeți dragi și buni amici!

AboneAză  „gAzetA de
HeRțA”   (Serie nouă) 

Și CâȘtigă:  Un pRieten
bUn  Și o SURSă SigURă 

de infoRMAție!

Felicitările noastre!
În aceste zile de Florar își sărbătoresc

ziua de naștere Petro PANCIUC, preșe -
dintele Consiliului Raional Hliboca (22
mai); Iurie OLAR, directorul Internatului
pentru oameni de vârstă înaintată din
Petriceanca (24 mai); Mykola CEPIL, direc-
torul general al Spitalului clinic regional
pentru copii – 65 de ani (25 mai); Gheor -
ghe FEDOREAN, primarul satului Pătrău ții
de Jos (28 mai). 

Primiți cele mai sincere
felicitări, urări de bine și gânduri
împlinite! 

(„Gazeta  de Herța”)

În timpul recentei vizite pe
care a făcut-o în raionul Noua
Suliță, inclusiv la obiectul de -
fectat, Serghii Osaciuk, șeful
Adminis trației Regionale de
Stat Cernăuți, a declarat că în

legătură cu avarierea podului
au toritățile sunt nevoite să
instituie o situație excepţională
cu caracter tehnogen și să
accelereze procesul de cons -
truc ție a podului nou.

De menționat că podul ce
leagă raioanele Noua Suliță și
Herța, construit prin anii 80 ai
secolului trecut, a fost luat de
apele inundațiilor din 2008.
Atunci Guvernul a pus la cale
construcția unui nou pod mo -
dern, de însemnătate inter -
națională, dar, din cauza lipsei
de finanțe așa și stă neter -
minat. Alături, pentru necesi -
tățile cotidiene ale oamenilor, a
fost construit un pod temporar,
care foarte repede a nimerit în
stare avariată. 

Sergiu BARBUŢA

► Situaţii

Podul de peste Prut, care unește satele Lunca
din raionul Herța și Marșinți din raionul Noua

Suliță, riscă să se ruineze. Săptămâna trecută,
din cauza alunecărilor de teren, o secţiune a
acestui pod s-a prăbuşit, iar oamenii sunt nevoiți
acum să facă un ocol de circă 50 km.

AlUneCăRile de teRen 
AU AfeCtAt podUl CARe fACe 
legătURă  întRe RAioAnele 

noUA SUliță Și HeRțA

La 24 mai, dl 
Gheorghe
LUPU, 

vrednic gospodar
din Mihoreni, împlinește

venerabila vârstă – 
89 de ani! 

Cu această ocazie îl
felicită întreaga familie,
ze cile de fini cununați și
botezați, prietenii și cu -
nos  cuții din multe sate,
care îi doresc sărbătoritului multă sănătate,
pace în suflet, bucurii din partea celor dragi și
tradiționalul românesc „La mulți ani bine -
cuvântați de Bunul Dumnezeu”!
Anii trec ca o săgeată, amintirile rămân,
Nu poți fi stăpân pe viață, 

dar pe ele ești stăpân!
Dac-ai făcut bine-n lume, 

simți cum numele îți crești,
Binele te ia de mână 

și te-ndeamnă să trăiești!

Ieri, 21 mai, dl 
Mihail

GHERMAN, 
cernăuțean și  go di -

neș tean stimat în loca -
li tatea de baștină, fost
șef al executivului raio -
nal, actualmente anga-
jat în aparatul de con-
ducere al Consiliului Regional Cer năuți, și-a
adăugat în car tea vieții cea de a doua cifră de
șase.

Cu  acest prilej  îl fe li cită mem  brii familiei,
prie tenii vechi și noi, vecinii din sat:

Vezi, ai ajuns la doi de șase,
Te bucuri când afară plouă
Și scrie soarele pe case
Un curcubeu cu doi de nouă.
Deci, lasă grijile de-o parte
Și pentru oaspeți fă azi loc
De ce ai bun azi te desparte –
Ia dă un cep la poloboc! 
La mulți ani!

În numărul precedent al „Gazetei de Herța” am pub-
licat o adresare din partea unui grup de locuitori ai

satului Mogoșești, în care ei își exprimă nemulțumirea
referitor la posibilitatea închiderii spitalului de sector. 

La sfârșitul materialului publicat ne-am adresat deschis către
autoritățile raionale și locale cu rugămintea să ne ofere un
comentariu, o explicație la ceea ce se întâmplă la Mogoșești.
Unicul care a reacționat prompt a fost dl primar Mihai Caraușu,
care și-a explicat poziția într-o discuție telefonică:

• Și eu, și deputații locali suntem pentru ca spitalul să-și
mențină statutul. Dar trebuie să recunoaștem că e peste puterile
noastre. Inițial instituția s-a aflat în administrarea primăriei, însă
din 2011 ea a fost transformată în secție terapeută a Spitalului
Raional și toate deciziile se adoptă la Herța. Rămân ferm
convins că satele noastre din apropiere, cu atâția locuitori, nu
pot rămânea fără o asistență medicală cât de cât normală. Or,
drumurile în starea lor actuală zădărnicesc orice efort de a primi
ajutor la timp din centrul raional.

Aceasta a fost deocamdată unica  reacție la adresarea men țio nată. Rămânem cu rugămintea
către autorități de a clarifica situația. 

Vasile BÂCU

► Revenire la temă

Mihai CARAUȘU, 
primarul comunei Mogoșești: 
Consiliul local este pentru
ca spitalul să funcționeze 

în continuare, însă nu putem
influința cu nimic asupra

problemei în cauză

La 19 mai, iubita soție, 
scumpa mamă și draga bunicuță, 

doamna 
Valeria Gh. COBASCHI 

din Mihoreni  și-a adăugat la buchetul
destinului cea de-a 65-a splendidă floare de

primăvară și, bineînțeles, cele
mai sincere felicitări îi vin

din partea  soțului,
copiilor, nepoțelelor și cuscrilor, care îi
doresc tot binele din lume, doldora de
sănătate, pace și bucurie în suflet pe

parcursul a mulți ani înainte!


