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C

ând se va scrie istoria adevărată a rezistenţei naţionale, a mişcării de deşteptare şi a luptei pentru natură, limbă, alfabet,
identitate, tricolor, desovietizare, Eminescu
va fi în fruntea frunţilor, fiindcă opera lui ne-a
dat buletinul de identitate, conştiinţa, simţirea,
gândirea şi demnitatea naţională. În fond,
există o singură Basarabie autentică şi veşnică
–Basarabia lui Eminescu. Şi atât. Eminescu
120 de ani
nu are nevoie nici de lauri, nici de elogii, nici
de medalii. Dacă ne-ar cere ceva cu adevărat, aceasta ar fi ca să ne păstrăm cu
sfinţenie memoria, fiinţa naţională, credinţa, demnitatea, natura, istoria şi limba
română, care ne adună pe toţi ca pe un neam şi ca pe o suflare unică.

Bucuraţi-vă de bogăţiile verii!
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Minciuna bate la poarta
fiecărui gospodar din Moldova. Iar acolo unde nu se
deschid porţile, minciuna
se scurge de la televizor şi
murdăreşte casa omului,
îi otrăveşte sufletul şi îi
întunecă zilele. De la diferite tribune, Puterea ne
zgândăreşte sentimentul patriotic, chemândune pe toţi pe baricade să apărăm statalitatea
şi să stârpim duşmanul invizibil care se poate
ascunde în fiecare cetăţean. Fără nici o probă
demonstrată sau sentinţă a judecăţii, a început
vânătoarea de vrăjitoare şi un război absurd
al tuturor împotriva tuturora. În atmosfera
intoxicată de suspiciuni şi comploturi interne
şi externe, ne întrebăm: de ce după aproape 3
luni, comisia de anchetă (din care lipsesc experţii
internaţionali???), pe baza probelor juridice,
nu comunică poporului cine sunt organizatorii
adevăraţi ai vandalizării clădirilor Parlamentului şi Preşedinţiei? Fără dovezi juridice, şi un
orb vede că demagogia de-a statalitatea e foarte
periculoasă, fiindcă dezbină oamenii şi sparge
unitatea societăţii moldoveneşti. Astfel se crează
condiţii pentru o învrăjbire a cetăţenilor, pentru o
împărţire a moldovenilor în patrioţi şi trădători,
în statalişti şi antistatalişti, în părinţi supuşi şi
copii neascultători, în pensionari înţelepţi şi
tineri rebeli, în “ai noştri” şi “ai lor”. Campania

Un război absurd

agresivă, bazată pe un limbaj războinic, transformarea instituţiilor de stat în anexe de partid sau
secţii de ideologie, dezinformarea şi manipularea opiniei publice, pălăvrăgeala iresponsabilă
despre prietenii şi duşmanii statalităţii pun
în pericol pacea şi înţelegerea dintre oamenii
aceleeaşi ţări. Întrebaţi-vă fiecare spre ce este
împinsă societatea moldovenească şi o să găsiţi
un răspuns de groază.
Chiar dacă am văzut ce prezintă clasa politică
din interior, totuşi mă miră neruşinarea şi
obrăznicia unor indivizi care în anul declarării
independenţei R.Moldova, împreună cu Moscova puneau la cale ocuparea Transnistriei şi
dezmembrarea statului moldovenesc, organizau acţiuni antinaţionale şi cereau intervenţia
forţelor armate ca să fie păstrată Uniunea
Sovietică, iar astăzi tot ei păstrează armata
rusă pe teritoriul Moldovei şi o fac pe patrioţii,
obligându-ne să-i credem că ei sunt cei mai mari
statalişti şi iubitori de ţară. Ca unul care am votat
Declaraţia de Independenţă în august 1991,
îmi sunt vii în memorie dezbaterile înfocate de
atunci şi ştiu precis că Republica Moldova nu
a fost creată pentru o persoană sau pentru un
partid, ci pentru 4,5 milioane de cetăţeni, care
visau o viaţă mai bună şi mai liberă. De altfel, ca
să fie curmată pofta oricui ajunge sus de a face

abuz de putere şi de instituţiile statului, chiar la
începutul Constituţiei R.Moldova se spune clar
că “nici o persoană particulară,...nici un partid
politic nu pot exercita puterea de stat în nume
propriu. Uzurparea puterii de stat constituie
cea mai gravă crimă împotriva poporului.”
Cine ar citi astăzi Declaraţia de Independenţă,
care este temelia statului moldovenesc, ar
rămâne perplex, ce abatere abuzivă s-a făcut de
la principiile şi de la drumul trasat de primul
Parlament independent al R.Moldova. (De ex.,
Declaraţia de Independenţă a Statelor Unite ale
Americii votată cu aproape 3 secole în urmă
constituie de-a lungul timpului, dar şi astăzi,
documentul de bază în evoluţia şi dezvoltarea
poporului american). Realităţile cotidiene
din R.Moldova demonstrează cu prisosinţă că
aceeaşi abatere uriaşă se comite zilnic şi de la
Legea fundamentală, Constituţia, care prevede
chiar în primul articol că “R.Moldova este un stat
de drept, democratic, în care demnitatea omului,
drepturile şi libertăţile lui, libera dezvoltare a
personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul
politic reprezintă valori supreme şi sunt garantate”, că “nici o ideologie nu poate fi instituită
ca ideologie oficială a statului”, că “mijloacele
de informare publică, de stat sau private, sunt
obligate să asigure informarea corectă a opiniei

publice”, că “nimeni nu va fi supus la torturi, nici
la pedepse sau tratamente crude, inumane sau
degradante”etc. În fine, statul Republica Moldova
are la temelie două documente fundamentale:
Declaraţia de Independenţă şi Constituţia. Orice
cetăţean sau partid care primeşte legal mandatul
poporului e obligat să guverneze în baza acestor
două documente de bază, iar neglijarea sau abaterea de la ele aduc prejudicii sau pun în pericol
statalitatea R.Moldova. Cred că cetăţenii acestei
ţări, societatea civilă sunt în drept să cunoască,
în primul rând, cum guvernanţii respectă şi
implementează Declaraţia de Independenţă şi
prevederile Constituţiei, în ce măsură R.Moldova
a devenit o democraţie europeană, pe cât de bine
se simt moldovenii în ţara lor, încât visul lor e să
fugă din ea, care sunt cauzele adevărate că circa
un milion de cetăţeni argăţesc peste hotare, ce
perspectivă de afirmare au tinerii la ei acasă, când
moldovenii vor circula liber prin Europa, în ce an
şi în ce secol R.Moldova va fi ţară a Uniunii Europene? Nu cumva sub masca statalităţii se ascund
cei care i-au adus pe cetăţeni în pragul disperării
şi la sapă de lemn? Poate, stimaţi patrioţi din
incubatorul sovietic care aţi înăbuşit dialogul
public şi v-aţi rupt total de realităţi, ne lăsaţi şi
pe noi, oropsiţii fără legitimaţie de patriot, să vă
spunem ce se ascunde sub gargara grijii de popor
şi care sunt bolile, viciile şi incompetenţele ce
subminează statalitatea şi viitorul R.Moldova?
Alecu Reniţă

2 ACTUALITATEA
Poluanţi

ce trebuie
lichidaţi
în plan global
În perioada
de 4-8 mai 2009
la Geneva au
avut loc lucrările celei de-a
IV-a Conferinţe
a Părţilor Convenţiei de la Stokholm privind
Poluanţii Organici Persistenţi.
La Conferinţă au participat circa
500 de reprezentanţi din cele 152
de ţări semnatare şi 164 părţi ale
Convenţiei, inclusiv Republica
Moldova.
Conferinţa Părţilor a examinat
şi aprobat rapoartele şi acţiunile
în domeniile: producerii şi utilizării DDT, aplicării alternativelor;
măsurile de reducere şi eliminare
a producerii neintenţionate a
POP; măsurile de eliminare a
deşeurilor de POP; realizarea
prevederilor Planurilor Naţionale
de Implementare; schimbul de
informaţie şi raportarea; acordarea asistenţei tehnice şi financiare;
sinergiile dintre Convenţiile Stokholm, Rotterdam şi Basel; activitatea secretariatului şi adoptarea
bugetului.
Printre deciziile importante
a fost şi aprobarea completărilor în Anexa A a Convenţiei,
care include substanţele noi,
care urmează a fi lichidate în
plan global. Astfel, anexa A a
fost completată cu următoarele
substanţe: (a)Alfa hexaclorociclohexanul; (b)Beta hexaclorociclohexanul; (c)Clordanul;
(d)Hexabrombifenilul şi
eterul lui; (f )Lindanul;
(g)Pentaclorobenzenul; (h)Acidul
Perfluoroctan sulfonic şi sărurile
lui; (i)Tetrabromdifenilul şi eterul
lui. Aceste amendamente urmează
a fi ratificate de ţări, iar substanţele trebuie eliminate în termenii
prevăzuţi de convenţie.
Continuitatea conferinţei părţilor în regiunea Europei Centrale
şi de Est în a doua jumătate a anului curent va fi asigurată de două
evenimente de bază: cea de-a V-a
Şcoală de Vară privind Chimia
Ecologică şi Ecotoxicologia (6-12
iulie, www.recetox.muni.cz) şi cel
de-al X-ea Forum Internaţional al
HCH şi Pesticidelor (6-10 septembrie, www.hchforum.com), care
vor fi desfăşurate la Brno, fiind
organizate de Centrul Regional al
Convenţiei Stokholm de la Brno
(Centrul RECETOX), Republica
Cehă.
Republica Moldova a prezentat
la Conferinţă raportul privind
implementarea convenţiei, priorităţile şi necesităţile sale pentru
implementarea prevederilor convenţiei pentru perioada anilor
2010-2015, inclusiv necesităţile
financiare, precum şi noile acţiuni, care vor fi incluse în versiunea revăzută a Planului Naţional
de Implementare a Convenţiei
Stokholm în Moldova pentru
următorii cinci ani.
Documentele de lucru ale
Conferinţei, deciziile adoptate şi
informaţii suplimentare în limbile
engleză, franceză sau rusă pot fi
obţinute pe pagina din internet:
www.pops.int
Andrei ISAC,
expert POP
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O premieră în domeniul La Hârtop apa Cogâlnicului
administrării apelor
este mai curată

În urma mai multor întruniri cu
administraţia publică locală şi ONGurile din bazinul râului Cubolta, la
finele lui aprilie curent, a fost organizată prima şedinţă a Consiliului
Bazinal Cubolta. Au participat circa
35 persoane, reprezentanţi ai diferitor structuri locale şi naţionale,
guvernamentale şi neguvernamentale.
Consiliul Bazinal a fost format din 15
membri: şeful Direcţiei Agricultură
a Consiliului Raional Drochia; şeful
Centrului de Medicină Preventivă
Drochia; directorul Companiei de
Irigare; directorul regiunii Cubolta, “Aquacultura – Moldova”; şeful
Inspecţiei Ecologice Drochia; primarii
satelor Lipnic (Ocniţa), Plop (Donduşeni), Maramonovca, Şuri, Gribova
(Drochia), Cubolta (Sângerei); ONG
“Ormax”, or. Drochia, ONG-uri din
s. Chetrosu, Mândâc (Drochia), directorul şcolii din Putineşti (Floreşti).
Structura Consiliului a fost coordonată şi cu Agenţia de Stat “Apele Moldovei” responsabilă de managementul
resurselor acvatice la nivel naţional.
Agenţia a vizat şi proiectul Regulamentului de creare şi funcţionare a
Consiliului Bazinal Cubolta. Andrei
Manic, şeful Direcţiei Agricultură a
Consiliului Raional Drochia a fost
ales Preşedintele Consiliului Bazinal
Cubolta, iar ONG-ul ”Ormax” va
asigura secretariatul. Urmează ca
proiectul Regulamentului şi componenţa Consiliului Bazinal Cubolta
să fie aprobate la şedinţa Consiliului
Raional Drochia care va avea loc în
iunie a.c. Este important de menţionat,
că toate persoanele interesate de starea
ecologică a râului Cubolta pot participa la şedinţele Consiliului Bazinal
Cubolta cu vot consultativ, şi, conform
Regulamentului, pot deveni membrii
Consiliului prin rotaţie.
Această primă şedinţă a avut loc
în comuna Lipnic (Ocniţa) unde îşi

ia începutul râul Cubolta. Lipnicul
se confruntă cu o gravă problemă
ecologică. Spre regret, izvorul râului
este poluat cu apele reziduale de la
staţia de pompare (a staţiei de epurare) a spitalului raional Ocniţa. De
aceea, primarii au insistat ca la această
şedinţă să fie invitaţi reprezentanţi ai
Ministerului Ecologiei şi Resurselor
Naturale, cu un raport despre situaţia
creată şi ai Primăriei Ocniţa.
Astfel, reprezentantul Ministerului
a informat participanţii la seminar
că autoritatea de mediu a alocat din
Fondul Ecologic Naţional mijloace
financiare în valoare de 1.700.000 lei
pentru soluţionarea problemei menţionate. Rămâne ca Primăria oraşului
Ocniţa să utilizeze aceste mijloace
corespunzător destinaţiei.
În mai-iunie a.c. REC Moldova, în
cooperare cu ”Apele Moldovei”, va identifica sursele de poluare şi factorii de
degradare ai râului Cubolta. Ulterior, va
fi elaborat un plan de management, care
va fi format din raportul privind starea
ecologică a râului Cubolta, metodele de
soluţionare a problemelor identificate
şi proiectele prioritare de reabilitare
ecologică a râului Cubolta.
O serie din aceste proiecte vor fi
finanţate şi implementate începând
cu anul 2009. Selectarea proiectelor
care vor fi finanţate din cadrul proiectului ”Reabilitarea ecologică a râului
Cubolta” va fi făcută de către Consiliul
Bazinal Cubolta.
De asemenea, aş vrea să informez
cititorii, că patrulele verzi, asistate
de profesori şi reprezentanţii REC
Moldova, create în toate şcolile din
bazinul râului Cubolta, efectuează
monitorizările biologice repetate.
Aceste patrule vor participa în anul
curent la implementarea unor proiecte
de reabilitare ecologică a râului.

Un mic afluent al râului
Cogâlnic, pe o lungime de
4 km, a fost curăţat de toate
murdăriile aruncate în cursul
lui. Opt remorci de gunoi au
fost scoase din albia şi apa
acestuia. S-au implicat cu mult
entuziasm în această acţiune
elevii claselor a 5 – a 9-a de la
Gimnaziul Hârtop, Cimişlia.
Or, acest afluent al Cogâlnicului trece de-a lungul satului
lor, ani de-a rândul oamenii aruncând aici tot ce se nimereşte.
Salubrizarea a fost organizată în cadrul acţiunii demarată de către Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale sub genericul: „Râu curat, de la sat
la sat”, care are ca scop îmbunătăţirea situaţiei ecologice a albiilor râurilor
şi bazinelor acvatice din intra- şi extravilanul localităţilor. Primarul de
Hârtop, Vladimir Medoni, sprijinit de administraţia şi profesorii Gimnaziului,
dar, şi mai mult, de disponibilitatea elevilor, a răspuns iniţiativei Inspecţiei
Ecologice Cimişlia de a dedica o zi pentru salubrizarea unui curs de apă. De
fapt, alături de elevi şi profesori, au răsuflecat mânecile pentru a aduna gunoiul
şi primarul, şi şeful Inspecţiei Ecologice Cimişlia, Tudor Taran. Mai mult, au
fost implicaţi şi sătenii ce au gospodării pe cursul afluentului râului Cogâlnic
– ei au fost chemaţi pe la porți de copii şi îndemnaţi să strângă movilele de
gunoi depozitate haotic. Ţin să remarc cei mai activi elevi - Olga Malanca, Vlad
Popuşoi, Cătălina Chiriacov, Maxim Stog, Tatiana
Malanca, Elena Damaschin, Victoria Strungaru
etc. şi profesoarele Ana
Bobeică, Ecaterina Creţu,
Svetlana Guşilic, Valentina
Creţu, prin munca cărora
râul a devenit mai curat.
Evident, nu este destul
de a face curăţenie, dar şi de a o menţine. Astfel, elevii au susţinut chemarea
responsabililor de la Inspecţia Ecologică ca la anul, de Ziua naţională „Un
arbore pentru dăinuirea noastră” fiecare dintre ei să planteze câte un arbore
de-a lungul afluentului, pe care să-l îngrijească, iar la următorul 1 septembrie
să arate tuturor pomul crescut frumos.
În raionul Cimişlia, acţiuni de salubrizare a albiei râurilor au mai fost organizate în satele Selemet şi Mihailovca. Din păcate, sunt şi primării unde lucrurile
stau mai prost cu ordinea – Ciuhur-Mingir, Gura Galbenei, Javgur, Batâr.
Sperăm că exemplul elevilor din Hârtop va fi urmat în toate satele noastre,
pentru a avea o ţară curată şi sănătoasă.

Ina COŞERU,
REC Moldova

Tudor TARAN,
inspector-şef al Inspecţiei
Ecologice Cimişlia

Idei de afaceri

Deşeurile comunale – sursă de venit
În ultimii ani, fiecare cetăţean al R.Moldova a generat anual aproape 540 de kilograme
de deşeuri menajere, cantitate care plasează ţara noastră pe ultimele locuri în Uniunea
Europeană, potrivit Eurostat. Raportat la o medie comunitară de 522 de kilograme,
Moldova întră în urma României, Letoniei, Poloniei, Slovaciei şi Cehiei în grupul ţărilor cu
cea mai redusă cantitate de deşeuri menajere pe locuitor. De altfel, cehii aruncă cel mai
puţin gunoi din Europa, fiecare locuitor generând 294 de kilograme de deşeuri menajere.
La polul opus, cu o “producţie” de deşeuri menajere care depăşeşte 750 de kilograme pe
cap de locuitor se situează Danemarca, Irlanda şi Cipru. Danemarca este liderul la nivel
european cu o medie de 801 kilograme pe locuitor.

Metodele de tratare a deşeurilor menajere diferă
de la ţară la ţară, astfel că în timp ce în R. Moldova
99% sunt plasate în gropi de gunoi, ca în majoritatea
ţărilor est-europene, în Germania, de exemplu, 46%
sunt reciclate.
Dar cum reciclează deşeurile Cehia, ţara cu cel
mai puţin gunoi din Europa pe cap de locuitor?
Am aflat aceasta într-o recentă vizită în Cehia,
unde în orăşelul Tusmice am vizitat o întreprindere
de prelucrare a deşeurilor comunale şi industriale
- MAEN spol. s.r.o. (pentru relaţii: www.maen.
cz). Întreprinderea respectivă este o societate pe
acţiuni unde sunt incluşi fondatori din orăşelele
Clăştereţi, Codani, Homutov şi se află la 1 km
de termoelectro-centrala de la Tusmice. Aici se
utilizează deşeurile din orăşelele sus-numite, din
unele localităţi rurale din împrejurime şi deşeurile
(cenuşa) de la centrală.
Gunoiştea este împărţită în 4 secţii, dintre care
una este pentru depozitarea deşeurilor periculoase
pentru mediu şi sănătatea faunei. La baza secţiilor
pentru utilizarea deşeurilor comunale se pun trei
straturi de argilă a câte 20 cm grosime fiecare, iar
pentru secţia deşeurilor menajere periculoase se mai
pune o peliculă cu grosimea de 0,5 cm.
Pe toată suprafaţa gunoiştii sunt construite 18
ţevi verticale din beton, care au perforaţii pentru
conectarea cu ţevile orizontale din poliester care au

destinaţia colectării biogazului. Cu ajutorul pompelor, biogazul se colectează în rezervoare speciale.
Viteza de pompare a biogazului este de 47 l/oră.
Componenţa biogazului include: Metan - 52%;
CO2 - 39,40%; O2 - 0,26%. Aproximativ 50% din
biogazul obţinut se utilizează pentru producerea
energiei electrice cu caracteristicele: 220-250 kw
şi 55-65 V. Întreprinderea realizează 6 mln kw/oră
pe an, rentabilitatea fiind egală cu coeficientul – 1.
Costul pentru 1 kw/c este de 2,70 CZK (Crone Cehia
1CZK = 0,55 MDL).
Pentru prelucrarea unei tone de deşeuri comunale, clientul achită 1000 CZK (echivalentul a 500
lei MD) dintre care jumătate rămân pentru întreprindere, iar restul se reţin ca impozite. Pentru
prelucrarea unei tone de deşeuri periculoase se
achită 6200 CZK, dintre care pentru întreprinderea
de prelucrare a deşeurilor rămân 2500 CZK, restul
banilor se repartizează pentru fondul protecţiei
mediului, impozite etc.
În cadrul întreprinderii activează 11 lucrători.
Graficul de lucru 24/24 ore. Tehnica include: tractoare care nivelează terenul, fărâmiţează materialele
de construcţii şi presează deşeurile.
La suprafaţă nivelul maximal de deşeuri se acoperă cu peliculă şi cu 3 straturi de argilă a câte 20 cm
fiecare, iar deasupra se mai acoperă cu un strat de
humus, unde ulterior se plantează arbori.

După închiderea completă a gunoiştii, timp de 15
ani va continua extragerea biogazului.
Profitul anual al gunoiştii este de circa 10 mln.
CZK, dintre care aproximativ 2 mln. CZK se achită
impozitele la stat.
Rentabilitatea staţiei de producere a electricităţii
nu este mare, dar, datorită subvenţiilor obţinute este
posibil de acoperit toate cheltuielile aferente. Subvenţia este în mărime de 1,4 croni pentru 1kw şi are
ca scop primordial îmbunătăţirea situaţiei ecologice
din regiune. Suplimentar, cei care solicită ca deşeurile lor să fie depozitate aici, trebuie să achite taxa de
1000 croni/tona, din care o parte revin companiei şi
o altă parte administraţiei locale din această regiune
- în fondul de întreţinere a mediului ambiant. Taxa
achitată pentru depozitarea deşeurilor chimice este
de aproximativ 8800 croni/tona, fiind, de asemenea,
divizată între administraţie şi proprietarii gunoiştii.
La rândul său, compania ce stochează gunoiul achită
la stat anual o taxa de aproximativ 2 milioane de
croni, iar venitul anual înregistrat de compania
MAEN este de 5 milioane dolari SUA.
Practica utilizării deşeurilor comunale din Cehia
ar fi o afacere profitabilă şi pentru R.Moldova
Practica cehă în administrarea deşeurilor ar putea
fi implementată şi în R.Moldova, căci problema insuficienţei spaţiului pentru depozitarea deşeurilor este
una actuală şi pentru ţara noastră. Însă, nu trebuie să
uităm că în ţările Uniunii Europene acest tip de activitate este subvenţionat de către stat, datorită efectului
pozitiv pe care îl are asupra întregii societăţi. În Moldova acest lucru nu se întâmplă. Ca rezultat, nimeni
nu doreşte să investească şi să dezvolte acest domeniu
de activitate. Unica posibilitate ar fi atragerea surselor
străine de la organizaţiile internaţionale care au ca
obiectiv principal protecţia mediului înconjurător.
Andrei GUMOVSCHI,
doctor în agricultură, conferenţiar universitar
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Crimă ecologică
Orheiul Vechi:
sau interese economice!? un nou pericol
Locuitorii satului Răuţel, raionul
Făleşti sunt nemulţumiţi că uzina de
asfalt, care activează în apropierea
satului, cauzează prejudicii
mediului şi dăunează sănătăţii lor.
Sătenii cred că această problemă
ar putea fi soluţionată dacă uzina
ar fi reamplasată mai departe de
localitate. Directorul uzinei de
asfalt, Iurie Şevciuc consideră
că, de fapt, motivul este că există
persoane care au un interes
deosebit faţă de pământul pe care
este amplasată uzina - o zonă
comercială foarte rentabilă.

Oamenii cer demontarea
uzinei de asfalt

Vera Guţuleac locuieşte în regiunea
nouă a satului Răuţel, raionul Făleşti. Ea
este nemulţumită de poluarea ce o produce
uzina de asfalt. Guţuleac susţine că nu poate
creşte nimic în grădină pentru că vara pe
zarzavaturi se depune un strat de substanţe
toxice care sunt emanate în atmosferă de la
topirea smoalei.
Albina Pavalean, o altă locuitoare din
preajma uzinei, zice că aceasta a devenit
problemă principală a oamenilor care şi-au
ridicat casele în zona nouă a satului, iar vecinul ei care are iaz în apropiere se plânge că-i
moare tot peştele.
“Toată apa din fântânile din această zonă
este “apă tehnică”, adică nu poate fi folosită
decât pentru irigaţie” spune indignată Albina
Pavalean.
Gospodinele susţin într-un glas că nu-şi
pot usca hainele afară deoarece pe stofe se
depune un strat negru de toxine, care nu poate
fi spălat. Într-o asemenea situaţie se află toate
cele cincizeci de gospodării care locuiesc în
preajma uzinei.

“Când uzina şi-a început activitatea în
preajmă nu se aflau case. A fost şi greşeala
primăriei, care din anul 1992 până în prezent
a oferit cetăţenilor spaţii de locuit în regiunea
de lângă uzină”, a recunoscut consilierul.
Centrul de Investigaţii Ecologice din Bălţi
a depistat că emisia de substanţe nocive în
atmosferă depăşeşte norma admisibilă. Cantitatea de nitraţi găsită în apa fântânilor situate
în preajma uzinei este de 3 ori mai mare decât
norma regulamentară.
Uzina de producere a aliajului pentru
asfaltarea drumurilor din Răuţel activează din
anul 1975, capacitatea de producere a acesteia
fiind de 32 tone de asfalt pe oră. În prezent
producţia anuală a uzinei este de 2000 de tone,
perioada cea mai activă fiind luna mai – iulie,
în perioada rece a anului activitatea uzinei
fiind stopată.

Primăria ameninţă cu judecată

Încă în anul 2004 Primăria comunei Răuţel
a elaborat un plan urbanistic de dezvoltare a
teritoriului şi protecţie a mediului înconjurător. Acesta prevede evacuarea uzinei la 300
de metri distanţă de zona de locuit. Până în
prezent planul respectiv nu a fost aplicat.
Primarul satului Răuţel, Ion Postolachi,
susţine că din ianuarie anul curent a întrerupt
contractul de arendă cu uzina, până proprietarii acesteia vor accepta să o reamplaseze.
Primăria mai cere ca uzina să fie reutilată cu
tehnică ce corespunde standardelor ecologice.
“Dacă ei nu vor lua nicio măsură, din cele sus
numite, înainte de a-şi începe activitatea, vom
fi nevoiţi să apelăm la instanţa de judecată ”,
a mai spus Ion Postolachi.
Pe de altă parte, însă, Inspectoratul Ecologic de Stat a prelungit autorizaţia de funcţionare a uzinei pe o perioadă de cinci ani.
SA „Drumuri-Bălţi” îşi onorează angajamentele...
Uzina din satul Rauţel aparţine SA „Drumuri-Bălţi”, iar terenul pe care este amplasată

un venit în bugetul local, dar mai şi poluează
mediul, aducându-le mari prejudicii oamenilor ce locuiesc în preajmă.
“Mai bine s-ar construi o parcare sau un
depozit de materiale de construcţie care va
fi mai ecologic şi de folos pentru locuitorii
satului”, consideră primarul.
În iunie 2008, în urma multiplelor plângeri
din partea locuitorilor satului, Procuratura şi
Inspectoratul Ecologic din Făleşti (IEF), au
efectuat un control la uzină pentru a stabili
dacă sunt respectate normele ecologice. În
urma controlului, SA „Drumuri-Bălţi”, a
fost obligată să elaboreze un plan concret de
măsuri în vederea respectării volumului de
emisii de substanţe nocive, iar utilajele să fie
dotate cu filtre.
Directorul SA „Drumuri-Bălţi”, Iurie
Şevciuc susţine că ei au pregătit un proiect în
care se angajează să treacă uzina pe gaz fapt ce
va stopa considerabil emanarea substanţelor
nocive în atmosferă.
Până nu demult la pregătirea mixiunilor
asfaltice se folosea păcura care la regimul de
lucru pe care îl avea uzina emana o cantitate
mare de fum. Conform normelor Inspectoratului Ecologic de Stat distanţa de la uzină
şi locuinţele oamenilor trebuie să fie nu mai
mică de 300 m, pe când cea mai apropiată
casă se află la 250 m. Este casa paznicului
de la uzină, care nu are nici o pretenţie la
activitatea acesteia.
Iurie Şevciuc este încrezut că principala problemă nu constă în faptul că uzina
poluează mediul, dar de vină sunt interesele
economice ale unor afacerişti din sat care
doresc să obţină cu orice preţ teritoriul pe care
este amplasată uzina. Acest pământ prezintă
interes deoarece are o amplasare foarte profitabilă: între reţelele de cale ferată şi drumul
naţional Chişinău – Ungheni.
“În două săptămâni uzina va lucra pe gaz.
Este târziu să oprim activitatea. Până în prezent
s-au investit aproximativ jumătate de milion de
lei”, spune directorul SA “Drumuri-Bălţi”.
Întrebat dacă o să accepte demontarea uzinei, la cererea primăriei Răuţel, Şevciuc zice
că nu este împotrivă să reamplaseze uzina,
însă doar în cazul în care primăria acceptă să
achite toate cheltuielile.

Experţii spun că vinovaţi se
fac oamenii

Poluare, degradare, maladii...

Medicul din satul Răuţel, Angele Colibaba
este alarmată de faptul că în ultimul timp s-a
acutizat situaţia persoanelor ce suferă de boli
respiratorii, mai ales printre copii.
Oamenii spun că această problemă ar
putea fi soluţionată odată cu reamplasarea
uzinei respective în afara localităţii. Potrivit
lor, administraţia întreprinderii ar trebui
să respecte normele ecologice prevăzute de
legislaţie. Aceste măsuri de precauţie sunt
necesare pentru a putea fi evitate emisiile de
substanţe nocive în atmosferă şi contaminarea
apei din apropierea uzinei.
Consilierului local, Eduard Slivciuc, care
se ocupă de această problemă, consideră
că gazele care poluează mediul şi dăunează
populaţiei se emană în cantităţi mari din
cauza utilajului învechit.

uzina ocupă o suprafaţă de aproximativ 3 ha.
Uzina achită în bugetul primăriei Răuţel arenda spaţiului respectiv, acum un an renunţând
să o mai facă.
Directorul SA „Drumuri – Bălţi”, Şevciuc
explică poziţia, operând cu legea drumurilor,
potrivit cărei drumurile, bazele de producţie,
precum orice terenuri, amenajări sau dotări
aferente drumului, intră în proprietatea
statului şi nu trebuie să se perceapă plată
pentru arendă.
“Anul acesta noi nu vom mai plăti arenda
pentru locul unde este amplasată uzina”,
spune cu fermitate directorul SA “DrumuriBălţi”.
Primarul satului Răuţel, la rândul său,
susţine că uzina nu numai că nu aduce nici

Nicolai Talmaci, şeful Centrului de Medicină Preventivă Făleşti, spune că a prevăzut
această situaţie încă de când s-a pus problema
extinderii satului spre uzină. El mai zice că
oamenii sunt cei care au acceptat această situaţie fiind conştienţi de urmări, dar cu speranţa că administraţia publică locală va interveni
cu măsuri pentru a le proteja interesele.
Şeful Direcţiei expertiză ecologică de stat
şi autorizaţie de mediu, Valeriu Holban, spune
că autorizaţia acordată SA „Drumuri-Bălţi”
este una condiţionată şi poate fi retrasă dacă
aceştia nu-şi onorează angajamentele incluse
în planul de acţiuni - de a schimba uzina pe
gaz, de a instala filtre.
Vera Severin a fost în funcţie de consilier
în primăvara anului 1995 când s-au acordat
locurile de casă pentru populaţie. Ea a luat
parte la măsurarea şi împărţirea terenului
cu ghinion. Fosta consilieră susţine că la acel
moment uzina nu lucra şi nici nu planifica săşi reînceapă activitatea. Însă 2 luni mai târziu
după aprobarea planului de extindere a satului
şi împărţirea terenurilor la oameni, uzina de
asfalt a redobândit autorizaţia de lucru.
În prezent în primăria satului activează
alţi consilieri şi primarul nu mai este acel
care a aprobat extinderea satului conform
planului nou. Conducerea uzinei de asfalt,
dar şi locuitorii din preajma acesteia, susţin că
nu vor ceda şi vor merge până la capăt pentru
a-şi apăra interesele.
Viorica POSTOLACHI

Stânci distruse

“Orheiul Vechi”, cel mai reprezentativ complex
natural-cultural al R.Moldova, parcă ar fi blestemat
să treacă dintr-o cumpănă în altă cumpănă. Revista
NATURA şi Mişcarea Ecologistă din Moldova, împreună cu alte ONGuri şi oameni de bună credinţă, au
luptat mai bine de un deceniu ca să curme distrugerea
şi degradarea peisajului şi a stâncilor de către hoţii de
piatră învechită. Vă amintiţi că apăruse o întreagă reţea
criminală şi o piaţă neagră, specializaţi pe „jupuirea
stâncilor” de învelişul protector, adică dezbăteau
pietrele smălţuite de-a lungul miilor de ani şi lăsau
în urma lor focare de eroziune, care în final, duceau
la ruinarea stâncilor. Urmele acelor acte de barbarism
se văd şi astăzi de la Păhărniceni până dincolo de
Măşcăuţi, iar la Trebujeni şi Butuceni, acolo unde se
află nucleul complexului „Orheiul Vechi”, jupuirea
stâncilor a degradat segmente întregi de pe malurile
priporoase ale Răutului. Am pierdut numeroase
monumente naturale cu valoare de unicat, punând în
pericol de degradare totală cel mai frumos peisaj din
R.Moldova. Dar, până la urmă, a fost aplicată legea şi
braconierii de piatră au dispărut. Credeam că pentru
totdeauna. Însă, iată, că jupuirea stâncilor prin colectarea pietrelor vechi continuă şi ia proporţii sub o altă
formă, incredibilă la prima vedere: confecţionarea
suvenirelor din piatră. Fireşte, noi am susţinut formele civilizate de dezvoltare ale comunităţilor locale
în urma apariţiei unui număr considerabil de turişti la
„Orheiul Vechi”, am susţinut activităţile de dezvoltare
ale meşteşugurilor populare şi ale artizanatului, dar
permanent am pus în prim-plan păstrarea integră a
complexului natural-cultural şi excluderea oricăror
activităţi distructive, oricât de profitabile ar fi ele.
Ce se întâmplă în prezent? În urma mediatizării şi
promovării complexului natural-cultural, la „Orheiul
Vechi” a crescut considerabil numărul de vizitatori şi
turişti. Treptat s-a dezvoltat şi o mică piaţă turistică,
fapt desigur îmbucurător, dar din păcate, a apărut
şi lingura de dohot care poate strica tot butoiul de
miere. Despre ce este vorba? În primul rând, despre
suvenirele din piatră, care se meşteresc din calcarul
moale şi care încearcă să perpetuieze tradiţia locală a
meşterilor populari. Un fapt mai mult decât salutabil,
mai ales că pot câştiga un ban şi locuitorii din arealul
complexului „Orheiul Vechi”. Iar calcar bun pentru
meşterit suvenire poate fi găsit în locurile autorizate
fără să aducă prejudicii naturii şi peisajului. Atunci,
care e pericolul? E acelaşi ca şi pe timpuri... Suvenirele
meşterite din calcar sunt încleiate pe pietrele arhaice,
pietre care protejează stâncile şi landşaftul. Deci,
într-o formă mai lentă mii de bucăţi de pietre sunt
dezbătute şi provoacă focare de eroziuni, degradând
încet, dar sigur, superbul peisaj de la „Orheiul Vechi”.
În cele din urmă, turiştii vin să admire frumuseţile
peisajului şi nu să vadă un landşaft degradat. Iar suvenirele le cumpără ca o amintire frumoasă de pe un loc
frumos. Cred că meşterii pot folosi cu acelaşi succes,
suportul pentru suveniruri din piatra albă extrasă
din carierele din împrejurime. Doar astfel putem
păstra un areal, care şi aşa a avut de suferit în urma
lăcomiei şi a ignoranţei. Evident, se cere o informare
mai amplă, chiar mai multe activități educative cu
populaţia şi autorităţile locale şi raionale, dar până
atunci reprezentanţii puterii, în primul rând ai Ministerului culturii şi turismului, sunt obligaţi să asigure
integritatea deplină a complexului cultural-natural
„Orheiul Vechi”, să stopeze orice activităţi care pun
în pericol de degradare landşaftul de pe Răut. Şi să nu
se ascundă după argumentul arhicunoscut, că câteva
mii de pietre vechi jupuite sau zmulse din landşaft nu
prezintă un mare risc. Aşa începuse şi braconajul de
piatră, acum 10-15 ani şi a fost nevoie de o intervenţie
în forţă a statului ca să oprească jaful de la „Orheiul
Vechi”. Cred că responsabilii de protejarea „Orheiului
Vechi” au însuşit lecţiile din trecutul apropiat.
Teo BASARAB

4 metronom
Alecu Reniţă a fost reales
preşedinte al Mişcării
Ecologiste din Moldova
pentru următorii cinci ani.
Delegaţii la Conferinţa
Naţională a MEM au votat
în unanimitate pentru
candidatura preşedintelui.
La fel, unul dintre subiectele
importante ale Conferinţei
a fost aprobarea liniilor
directorii pe perioada 20092013, de racordare la cerinţele
legislaţiei europene. Şi, nu
în ultimul rând, participanţii
au venit cu diverse propuneri
privind organizarea celei de-a
20-ea aniversări a MEM.
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Conferinţa Naţională a MEM

Fără dragoste de oameni şi de ţară
nimic nu înfloreşte şi nimic nu rodeşte

Alecu Reniţă, preşedintele
MEM (extras din raportul
de activitate):

– Conferinţa a IV-a a MEM înseamnă pentru noi toţi mult mai mult decât
o întrunire statutară: este un eveniment
major pentru membrii Mişcării Ecologiste, fiindcă avem posibilitatea să ne
auzim reciproc, să ne privim în ochi şi
să vedem dacă avem sentimentul datoriei împlinite sau am lăsat timpul să
treacă pe lângă noi, fără să influenţăm
mersul lucrurilor în domeniul nostru
de activitate. (…) La Conferinţa din
decembrie 2004, am convenit să mergem pe 3 direcţii:
1. Dezvoltarea organizaţiilor MEM
ca ele să poată presta diverse servicii
ecologice;
2. Educaţia ecologică şi instruirea,
prin formarea unor grupuri specializate în tehnici de conştientizare şi
instruire;
3. Convenţia de la Aarhus cu cele 3
elemente – cheie: accesul la informaţie,
participarea publicului şi accesul la
justiţie.
Deosebit de activă a fost OT Chişinău, care s-a specializat pe un set
de servicii ecologice municipale şi
a avut îndrăzneala să deschidă uşile
mai multor ambasade şi fundaţii, să
iniţieze şi să implementeze proiecte
de peste 3 milioane de lei. Cu o dăruire
ieşită din comun, cu resurse limitate,
au activat OT noastre de la Ştefan
Vodă şi Soroca, au devenit mult mai
activi colegii noştri de la Briceni,
Comrat şi Taraclia, şi-au continuat
activitatea şi fără proiecte OT de la
Edineţ, Ungheni, Sângerei şi Rezina.
Centrul a avut 2 proiecte axate pe Strategii de comunicare şi conştientizare,
proiecte ale BM ce vizează reducerea
nutrienţilor în bazinul Mării Negre
şi distrugerea stocurilor de poluanţi
organici persistenţi şi evacuarea lor
peste hotarele R.Moldova. La fel, am
fost şi mai suntem parteneri în două
proiecte transfrontaliere cu primăria
oraşului Iaşi, în domeniul turismului
transfrontalier şi cu Centrul de Consultanţă Ecologică Galaţi în stimularea
cooperării comunitare riverane.
Deşi implicată în implementarea
unor proiecte concrete, MEM, pe risc
propriu, a luat atitudine şi a criticat
încălcările legislaţiei ecologice, a
luptat pentru stoparea unui proiect
gigantoman şi antiecologic precum
construirea căii ferate de 55 km prin
bălţile Prutului. Acolo, la sud, am
pierdut bătălia, dar în centru am
obţinut una din cele mai semnificative
victorii: după o campanie îndelungată
(proteste, expediţii, activităţi de salubrizare şi de mobilizare, demersuri la
preşedinţie, parlament şi guvern, zeci
de materiale în mass-media şi în revista
„Natura”, o campanie care a durat mai
mult de 15 ani şi la care au participat
mulţi sufletişti, savanţi şi ONG uri de
alt profil, complexul natural-cultural
Orheiul Vechi ar putea anul acesta să
intre în Lista Patrimoniului Mondial
şi să treacă sub protecţia UNESCO.
E o mare victorie a societăţii civile şi
mândriţi-vă cu ea.(…)

Cu toată negura şi pâcla care s-a
lăsat peste RM, personal cred în viitorul
nostru, dacă o să orientăm ţara spre
spaţiul european, spre setul de valori
ale UE. Aşa că aş propune:
1. Proiecte de integrare europeană a
societăţii civile din RM şi a întregului
cadru naţional de mediu conform
cerinţelor, standardelor şi directivelor
UE;
2. Educaţia ecologică şi Convenţia
de la Aarhus;
3. Prestări de servicii ecologice
conform cerinţelor finanţatorilor şi
comunităţilor locale.
Vă mulţumesc pentru atenţie şi Vă
rog să nu pierdeţi credinţa în dreptatea
lui Dumnezeu şi dragostea faţă de
munca pe care o faceţi pentru binele
oamenilor.

Vlad Garaba, preşedintele OT
Chişinău a MEM:

– În aceşti cinci ani am reuşit să
păstrăm un nucleu bun şi să realizăm
sarcinile statutare. Dar, noi nu putem să
substituim instituţiile centrale şi locale.
Noi putem doar să luăm poziţie faţă de
unele sau alte acţiuni, prin critici adresate guvernării, prin lobby etc.
Actualmente trecem printr-o criză
gravă în ecologie şi în sectorul neguvernamental. Sperăm că vor fi timpuri
mai bune. Sigur că de centrul MEM
depinde cum vom depăşi această
perioadă. Şi pentru aceasta cred că
mai des trebuie să ne convocăm în
cadrul Consiliului executiv şi director,
pentru a face schimb de opinii şi a
fixa lucrurile urgente de efectuat; mai
des trebuie de organizat seminare de
instruire în cadrul MEM, a membrilor
organizaţiilor din teritoriu; mai mult
tineret trebuie să implicăm în activitatea noastră.
Din păcate, în această perioadă
nu am realizat totul din dialogul cu
autorităţile publice locale, structurile
din cadrul primăriei Chişinău sunt
deschise pentru noi, cu majoritatea
avem contracte sau planuri comune de
colaborare. Am reuşit să semnăm un
plan de colaborare cu primăria oraşului
Chişinău – sunt 42 de prevederi, vor fi
greu de realizat, dar cel puţin avem un
document pe baza căruia să ne adresăm
oricând o cere situaţia.

Valeriu Ţarigradschi, ONG
„Pădurea Domnească”,
afiliat MEM:

– Grupul ecologist „Pădurea Domnească” a avut în această perioadă
activităţi locale, naţionale şi internaţionale. Am să menţionez întâi de toate
activităţile ce ţin de peştera „Emil
Racoviţă”, când noi, cei de la MEM, am
determinat o şedinţă ad-hoc a repre-

zentanţilor guvernului şi preşedinţiei.
Astăzi, în condiţiile schimbării climatice, şi anume orientarea spre aridizare,
având în ţară unul dintre cele mai mari
rezervoare din Europa şi din lume
pline cu apă şi să le vinzi pe trei bănuţi
– este o practică păguboasă şi orientată
împotriva acestei ţări, acestor oameni.
La prima vedere guvernanţii au înţeles
problema şi urma ca Knauf să-şi sisteze
activitatea, după vreo 2-3 luni, însă, s-a
semnat cu ei un nou contract.
În diverse lucrări, în această perioadă, am promovat râuleţele mici din
valea Prutului de mijloc şi am atenţionat asupra distrugerii recifelor. Dar,
constatăm că lucrurile stau mai prost,
toate carierele au fost concentrate „întro mână” şi activează şi mai avan. Nu ne
este indiferentă situaţia lacului StâncaCosteşti, şi ţin să vă amintesc că tot noi
am generat convocarea unei şedinţe
comune cu partea română, încă pe
timpul premierului Braghiş, şi ne-am
înţeles să provocăm inundaţii dirijate
care ar ajuta şi complexului natural din
avalul acestui baraj să supravieţuiască
şi să nu se ajungă în situaţii de criză
asemenea celei de anul trecut.
A devenit deja o tradiţie sărbătorirea la Buteşti, Glodeni, a Solstiţiului de
vară, 21 iunie. Este foarte important
că după trei manifestări de tipul acesta
comunitatea locală a început să aibă
grijă de aceşti recifi. În turism trebuie
să faci show şi banii vor veni – lucrul
acesta îl înţeleg deja oamenii locului.

Grigore Nagacevschi,
preşedintele OT Străşeni:

– În curând se împlinesc 20 de ani
de activitate a MEM şi îmi permiteţi să
vă felicit cu ocazia acestei aniversări.
Trebuie să menţionăm că în această
perioadă în ţară s-au format ecologişti
puternici, dotaţi, bine cunoscuţi atât în
R.Moldova cât şi peste hotare. Mă refer
în primul rând la Alecu Reniţă, Vlad
Garaba, Valentin Bobeică şi alţii care
păstrează vie ideea ecologică, promovează valorile europene în domeniul
ocrotirii mediului. Şi asta în condiţiile
când regimul este cam ostil faţă de
organizaţiile neguvernamentale, ecologiste, de asemenea.

Valentina Jamba,
preşedinte OT Soroca:

– Practica arată că în domeniul educaţiei ecologice noi nu că facem puţin,
dar nu avem succes. La etapa grădiniţei,
şcolii primare copiii sunt foarte receptivi la mesajele pe care le promovăm.
Dar imediat ce intră în vârsta adolescenţei sau matură, nu că uită, dar sunt
supuşi unor noi situaţii şi nu mai ţin
cont de ceea ce au deprins în grădiniţă

sau şcoală. Şi asta pentru că lacunele
din educaţie sunt foarte mari.
Am avut câteva proiecte pe parcursul acestor patru ani. Problema
cea mare, o adevărată catastrofă este
gestionarea gunoiului menajer şi cred
că doar cu forţele ONG-urilor aceasta
nu poate fi soluţionată. Chiar dacă
local se realizează vreun proiect pe o
jumătate de an sau mai mult, imediat
după ce s-a stopat proiectul vedem că
situaţia nu s-a schimbat. Asta înseamnă
că şi la capitolul educaţie avem enorm
de lucru. Din experienţa proprie vă
spun că deşeurile care se adună la casa
de la sol sunt cel puţin de trei ori mai
multe decât cele de la bloc. Şi oamenii
de la ţară practic nu au mari soluţii.

De aceea, fără un program special al
Ministerului Ecologiei sau al Guvernului, în câţiva ani vom inunda toată
ţara în gunoi.
Cât despre revista „Natura” – nu am
ocupat locul I la abonare, dar mă mândresc că copiii care au abonat „Natura”
deseori mă provoacă la discuţii privind
articolele publicate.

Lilia Curchi, redactor-şef
coordonator al revistei
„Natura”:

– În perioada 2004 – 2009, am promovat în paginile revistei „Natura”
proiectele în care a fost implicată MEM
şi organizaţiile afiliate. Am încercat şi
sper că am reuşit să schimbăm atitudinea
populaţiei privind cel puţin două aspecte. I-ul: nu voi greşi afirmând că în 2004
practic doar experţii ştiau de poluanţii
organici persistenţi. A urmat o campanie amplă de promovare şi mediatizare
privind impactul POPs, iar prin pagina
tematică „Convenţia de la Stockholm,
o şansă pentru sănătatea Moldovei”,
prezentă în fiecare număr al revistei pe
durata 2005 – 2006, cititorii au conştientizat pericolul pesticidelor învechite şi
ne-au scris despre situaţia din localităţile
lor. Al II-lea: editarea pe parcursul a
circa patru ani a unui supliment al
revistei „Natura” – „Lăpuşniţa”, dedicat
mediatizării şi replicării activităţilor din
cadrul Proiectului Controlul Poluării în
Agricultură, a făcut ca un râu mic să fie
cunoscut la nivel naţional, iar practicile
bune să fie preluate la scară largă.
La fel, nu am încetat să fim alături
de MEM în adresările către autorităţi,
guvernanţi, în revista „Natura” fiind
publicate scrisorile deschise ale preşedintelui Alecu Reniţă privind distrugerile masive din ariile protejate etc.
Vă îndemn să găsim în satele noastre
oameni asemeni nouă şi să nu uităm că
avem o publicaţie prin care putem să ne
facem auziţi.
Delia Moraru

Mă doare sufletul că acest colţ de rai
al nostru rămâne fără autohtoni

75 de ani
În septembrie 2002 Maestrul
Spiridon Vangheli a onorat revista
NATURA cu un amplu şi frumos
interviu, o confesiune tulburătoare
despre satul natal, despre părinţi,
oameni dragi, despre drumul pe
care l-a parcurs cu demnitate, despre neliniştile creatorului şi despre
drama Moldovei. Acest interviu
merită să fie recitit, fiindcă este de
mare actualitate. Reproducem câteva gânduri ale scriitorului din acea
confesiune şi îi mulţumim din suflet
Maestrului pentru munca neîntreruptă timp de o viaţă şi pentru
brazda adâncă şi roditoare lăsată pe
pământul strămoşesc, pentru strădaniile Domniei Sale de a prelungi
copilăria neamului românesc şi de
a păstra curate frumuseţile vieţii şi
credinţa în bine şi omenie.
La mulţi ani, Maestre Spiridon
Vangheli!
Redacţia revistei NATURA

***
- L-am întrebat odată pe tata când
era de 90 de ani:
- Tată, ai ajuns la vârsta asta, o
viaţă mare de om, spune-mi, în ce
constă principalul pe lumea asta?

- He, a râs tata, dar tu de unde
te-ai luat aşa de hâtru? Alegi principalul, dar secundarul cui i-l laşi?
Nu, băiete, bucuria îi amestecată cu
lacrima, trăieşte şi fii om de treabă,
atâta.
Dacă cineva ajunge să reprezinte
cu adevărat „partea veşnică a unei
naţiuni”, să-i spunem numai „Doamne ajută!”
E adevărat, am cititori şi nu puţini,
şi nu numai acasă, dar hai să lăsăm
de-o parte cuvântul glorie - e prea de
tot. Că mi-au venit şi nişte premii?
Ele mă bucură, de ce s-o ascund, dar
nu mai mult decât scrisorile pe care
le primesc de la copii.

***
...Pe mâna cui lăsăm Moldova?!
Străinul vine să ea, nu să ne dea.
Codrul pentru el e lemn de foc, nu e
strămoş, Prutul pentru el e o apă, nu
o rană... Românul fără atmosfera de
acasă e ca peştele pe uscat. Iată de ce
când ajungi într-o Americă ori Japonie, oricât de civilizate ar fi, nu rezişti
mult, îţi vine să-ţi iei lumea în cap, aşa
te strânge în cleşte străinătatea, fiindcă nu poţi să-ţi iei şi ţara ta cu tine,
ţara unde îţi rămâne sufletul acolo,
într-o căsuţă de sub deal, la poale de
codru ori pe valea unui râu.
Dacă au ajuns sute de mii de
oameni să tot rabde sub teascurile
străinătăţii pentru o bucată amară de
pâine, au rămas mii de copii şi cresc
fără mame, Moldova n-a mai trecut
niciodată prin asemene tragedii, nici
chiar când năvăleau tătarii. Răspunderea celor care au adus poporul la
sapă de lemn este enormă. Cine-s
ei?! Şi cunoaştem cu toţii. Dar când
le vom cere socoteală?!

învăŢământ
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Întrunire cu parfum
de lăcrimioare

Matahale de dimensiunea unui om au fost
atârnate de pilonii de lumină din Mândreşti,
Teleneşti, de către membrii Consiliului local al
tinerilor şi grupul de scouţi, în semn de revoltă,
dar şi de atenţionare asupra protecţiei mediului
şi îngrijirii satului. O altă idee năstruşnică a
acestora a fost confecţionarea coroanelor
pentru înmormântări, colectarea de măceş
şi nuci şi vinderea lor în scopul strângerii de
fonduri pentru organizarea unor excursii de
cunoaştere a plaiului natal. Ideile le desprind
dintr-o relatare a Eugeniei Iocsa, consilier local,
lider scout, la cea de-a şasea ediţie a Întrunirii
eco-turistice „Lăcrimioare – 2009”.

La evenimentul organizat la Tabăra din pădurea Şaptebani de către Direcţia Generală Învăţământ, Tineret şi
Sport a raionului Râşcani şi Centrul de Resurse pentru
Tineret „Moştenitorii” de la Bălţi au participat peste 30 de
copii şi tineri, însoţiţi de profesori, din raioanele Râşcani,
Donduşeni, Teleneşti şi municipiul Bălţi.
Cert este că această întrunire i-a adunat pe unii dintre
cei mai temerari şi mai mari apărători ai naturii.
Sandu Stelea de la Consiliul local al copiilor şi tinerilor
(CLTC) din Sângerei povesteşte despre acţiunile organizate
de ei şi impactul asupra schimbării situaţiei din oraş. Astfel,
dând dovadă de consecvenţă, perseverenţă şi spirit civic
şi-au propus să atenţioneze populaţia asupra pericolului
care bântuie din cauza deşeurilor menajere. CLTC, susţinut
de administraţia publică locală, a avut curajul să blocheze
cu mormane de gunoi una din cele mai importante artere
a oraşului. Reacţiile trecătorilor au fost diverse. Unii s-au
arătat indignaţi de acţiunea tinerilor, alţii au salutat. Această
campanie de conştientizare publică i-a cam pus pe mulţi pe
gânduri privind starea mediului ambiant supus poluării

Revista NATURA

îţi aduce premiile la care visezi!

%

Decupează talonul şi expediază-l la redacţie, împreună cu datele tale personale (nume, prenume, număr de
telefon şi adresă)! 20 din cei care vor trimite taloanele vor
primi, prin tragere la sorţi, câte un CD cu fermecătoare
melodii tradiţionale ale ţărilor dunărene. Data limită:
5 august 2009. Lista câştigătorilor va fi publicată în numărul din august. Premiile vor fi expediate prin poştă.

Câştigă un CD!!

Nume, prenume__________________
______________________________
Nr. de telefon_____________________
Adresa________________________
______________________________
Mult succes tuturor participanţilor şi nu uitaţi: cu cât
veţi trimite mai multe taloane de concurs la redacţie, cu
atât şansele de câştig sunt mai mari!
Atenţie! Talonul trebuie decupat din pagină, nu copiat
pe altă foaie!
Revista “Natura” poate fi abonată oricând, la orice
oficiu poştal din R. Moldova!

5

Ajută-l pe copil
să crească OM MARE

excesive. Plus la asta, tinerii şi-au propus să arate că un oraş
inundat de gunoi este ca o pată pentru locuitorii acestuia.
Alexandra Golea, profesoară de biologie la Liceul
Teoretic „Igor Vieru” de la Cernoleuca, Donduşeni, este
o mare pasionată de eco-turism, iar invitaţia la Întrunirea
„Lăcrimioare – 2009” i s-a potrivit ca o mănuşă. Are acest
hobby de pe când era elevă a clasei a VI-a la şcoala de la
Petreşti, Ungheni. A făcut studii la Institutul Pedagogic din
Tiraspol, facultatea de geografie. Turismul este un hobby de
familie. Împreună cu soţul călătoreşte prin multe localităţi
ale plaiului natal, dar sunt atraşi şi de priveliştile, locurile
frumoase de la Cernoleuca. „Aproape de sat este o pădure
mare, numită Haraga, cu o suprafaţă de peste 400 ha. Avem
şi o poiană preferată a turiştilor – „La stejarul bătrân”, ce are
cam 300 de ani. Ne putem mândri şi cu Parcul de la Liceul
„Igor Vieru”. Pe o suprafaţă de circa un ha se află o colecţie
dendrologică impresionantă, adusă de
profesorul Radion Cucereanu de la Grădina
Botanică din Chişinău. Avem Ginko-biloba,
eucalipt, copacul lui Iuda, molizi, pini, tei,
nuci, filodendron, narcişi, irişi etc. Dar cea
mai impresionantă este mulţimea de bujori
albi, de altfel o floare întâlnită în toate
gospodăriile de la Cernoleuca. Bujorii sunt
pentru liceul nostru un simbol al numelui
pe care-l purtăm, or, Igor Vieru se asociază
cu bujorii albi şi cu ulmii din centrul satului
pe care i-a pictat”.
Profesoara spune că lecţiile în dendrariul liceului sunt foarte interesante.
Aici elevii pot vedea pe viu diverse specii
şi discuta despre rolul fiecărei plante la
îmbunătăţirea mediului.
Alexandra Golea este o fire emotivă şi o
admiratoare a revistei noastre. „M-am convins că e o publicaţie pentru întreaga familie şi de câţiva ani o propag elevilor mei. Cine se abonează
la „Natura”, cel puţin pentru jumătate de an, acumulează
rapid cunoştinţe şi în scurt timp ajung să primească şi zece
la biologie”, susţine profesoara.
Nicolae Moscalu, preşedintele ONG-ului „Moştenitorii”
de la Bălţi, spune că prin organizarea acestei întruniri s-a
propus promovarea educaţiei ecologice a tinerilor şi copiilor, formarea atitudinii corecte faţă de mediul ambiant. „Am
observat că participanţii vin cu teme tot mai interesante,
sunt realizate proiecte îndrăzneţe. Tinerii dau dovadă de
grijă faţă de mediu, de patriotism şi de iniţiative curajoase”,
remarcă Moscalu.
Participanţii au vizitat defileul de la Duruitoarea Veche
şi au curăţit o porţiune a malului râului Prut. Mulţi tineri,
după acţiunea de salubrizare, au criticat dur comportamentul şi atitudinea ostilă a celor care vin să se odihnească
aici. Părerea unanimă a fost ca amenzile pentru aruncarea
la nimereală a deşeurilor trebuie să fie usturătoare, or doar
astfel unii şi-ar conştientiza acţiunile.
Dinu RUSU

20 de albume
„Beautiful Moldova”
Prin tragere la sorţi, am stabilit câştigătorii unui
superb album fotografic, cu cele mai frumoase locuri
din R. Moldova şi judeţul Iaşi. Felicitări!
Mihai Vătavu, Pârliţa, Ungheni
Larisa Gurschi, or. Străşeni
Mihai Gulienco, Botnăreşti, Anenii Noi
Ana Pritula, Coteala, Briceni
Mihaela Zaharia, Pripiceni-Curchi, Rezina
Maria Florea, Satul Nou, Cimişlia
Olga Ciobanu, Taraclia de Salcie, Cahul
Marina Ciocan, or. Străşeni
Andrei Bordian, Piscăreşti, Rezina
Elena Cotorobai, Suhuluceni, Teleneşti
Silvestru Rotaru, Cotiujenii Mici, Sângerei
Aurelia Leu, Zâmbreni, Ialoveni
Cătălina Crudu, Chişinău
Diana Repede, Sănătăuca, Floreşti
Anatolie Gânju, Parcova, Edineţ
Svetlana Ciobanu, or. Străşeni
Tatiana Troian, or. Străşeni
Olga Ciobanu, Gura Galbenei, Cimişlia
Cristian Mărgineanu, Fundurii Vechi, Glodeni
Ecaterina Stanciu, Tartaul de Salcie, Cahul.

S-a născut pe timp de război, a
îndurat apoi foamete, durere, sărăcie.
Pe tata nu are cum să-l ţină minte,
or, nu s-a mai întors din lupte. Din
amintirile care le aduce gândul la
acele vremuri, îmi spune una, în
versuri, din care reţin doar
ideea - mama, sprijinea
pâinea la piept, în dreptul
inimii, şi-o tăia felii subţiri
prin care se vedea soarele,
ca să ajungă la fiecare.
Timotei Bătrânu, un
om de o sensibilitate aparte, pictor şi autor de versuri (pasiune nevalorificată) îmi povesteşte crâmpeie din viaţă în drum spre
Nisporeni, fiind unul dintre invitaţii
de onoare la acţiunea „Ajută-l pe
copil să crească OM MARE”.
Şi dacă n-ar fi fost susţinerea şi
dragostea enormă a mamei, lecţiile
de demnitate învăţate de la bunei,
credinţa rămasă adânc implantată în
suflet de la moşi-strămoşi, dacă n-ar
fi implicat un sat întreg pentru ca să
facă OM dintr-un copil, poate că nici
nu ar fi vorbit de pictorul, omul de
cultură Timotei Bătrânu.
La fel, fără o implicare pozitivă
a tuturor, nu am fi avut campioane
precum gimnastele Axenia Lupaşcu,
Nina Popuşoi, Mihaela Gheciu şi
Corina Burdujan sau actori pentru
copii asemeni lui Anatol Palagniuc.
Toţi au participat la acţiunea „Ajută-l

pe copil să crească OM MARE”, care
a avut loc la grădiniţa nr. 1 „Povestea” din oraşul Nisporeni. Aceşti
OAMENII MARI, majoritatea născuţi prin aceste locuri, şi-au amintit
că primii lor ani de viaţă au fost

hotărâtori pentru ei: mereu a fost
cineva alături care le-a pus pensula
în mână, i-a învăţat să facă o păpuşă
sau i-a înscris la o secţie sportivă.
Oaspeţii – pictorul, actorul şi gimnastele – au realizat activităţi cu micuţii
şi cu educatorii lor. Astfel, au demonstrat că e important să comunici cu
copiii şi au îndemnat persoanele de
decizie şi părinţii să investească în
copii, dacă doresc ca aceştia să devină
Oameni Mari.
Acţiunea “Ajută-l pe copil să
crească OM MARE” se derulează în
cadrul proiectului „Educaţie pentru
Toţi – Iniţiativă de Acţiune Rapidă”,
datorită unui grant oferit de Fondul
Fiduciar Catalitic.
Lilia CURCHI

Lecţia de sub „Pomul lui Goriţă”
„Să păstrăm Natura” – este îndemnul spectacolului „Pomul lui Goriţă” de
Ion Diordiev, o montare a regizorului
Nicu Prescură la Teatrul Republican de
Păpuşi „Licurici”. Micilor spectatori le
sunt oferite adevărate lecţii de dragoste
pentru natură, iar din mesajele care
le transmit eroii lesne pot înţelege ce
înseamnă binele şi răul, adevărul şi
minciuna, lenevia şi hărnicia. Subiectul spectacolului se desfăşoară în
jurul a doi fraţi, Radu şi Goriţă, ce au
fiecare câte-un pom de mere. Primul
frate este harnic şi are mare grijă, iar
al doilea – un leneş fără de pereche,
pus pe pozne. În timp ce Radu apără
pomul său, Goriţă – îl lasă de izbelişte,
iar pe ramuri e „raiul” omizilor, care-i
devin „prietene”. Leneşul se mai alege
cu un „amic” – păianjenul, care-i ţese
un hamac. Cuvintele dulci îl provoacă
pe Goriţă să cadă în mrejele pretinşilor
tovarăşi. Pomul lui Radu, pe zi ce trece,
e tot mai rămuros şi cu mai multe mere.
Leneşului, însă, nu-i pasă, el speră că
prietenii îl vor ajuta. Numai că aceştia
întorc macazul şi-şi scot arama pe faţă,
se răzbună pe Goriţă pentru că nu vrea
să le facă jocul. Până la urmă, Goriţă
îşi recunoaşte greşeala, iar în ajutor îi
sar fratele său – Radu, un porumbel şi
vrăbiuţele pe care adineauri le speriase
cu praştia.

CONCURSUL CONTINUĂ

Profesorul perfect

Autorul piesei spune că s-a inspirat
din diverse situaţii reale, care l-au
provocat să scrie despre ocrotirea verdelui. „Mă uit ce se întâmplă astăzi
şi-mi pare că omul nu conştientizează
că este o părticică a naturii. Darnică şi
binevoitoare faţă de toate vieţuitoarele
care o prezintă, Natura astăzi nu mai
poate răbda lăcomia omului, care, spre
deosebire de alte animale, o distruge
în scopul de a se îmbogăţi material.
O distruge cu nemiluita, neînţelegând
că, de altfel, îşi taie creanga de sub
picioare. Oricât de mult s-ar striga de
la cele mai înalte tribune: „Să păstrăm
natura!”, nimic nu se va schimba, până
nu-l vom învăţa pe copil să ude o floare
atunci când vede că se usucă, să nu dea
cu piciorul într-o pisică, într-un căţel.
Mă doare sufletul când micuţul frânge
un copac, când ocheşte cu praştia, când
distruge cuibul unei păsărele. Copilul
trebuie educat să iubească Natura, să
apere orice vietate a ei, or a iubi Natura, înseamnă a iubi viaţa şi oamenii”,
susţine Ion Diordiev.
Literatul are mai multe cărţi pentru
copii, dar este la o primă colaborare cu
un teatru de păpuşi. În viitorul apropiat, Ion Diordiev promite că revine cu o
nouă piesă pentru pici, la fel dedicată
ocrotirii naturii.
D.R

Aşteptăm în continuare scrisoriile
voastre la concursul „Profesorul perfect”. Vă amintim că revista “Natura”
este în căutarea profesorului model.
Astfel, vă rugăm să ne ajutaţi să-i facem
portretul robot! Iar dacă aveţi deja un
profesor perfect... scrieţi-ne despre el şi
trimiteţi-ne fotografii cu acesta.
ATENŢIE: fotografiile nu se
restituie.
Cele mai interesante potrete-robot
vor fi publicate. În luna septembrie
2009 vor fi anunţaţi câştigătorii.
Alte condiţii ale concursului şi
lista premiilor le găsiţi în numărul
ianuarie 2009 al revistei „Natura”.
Aşteptăm răvaşele voastre la adresa
redacţiei.
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JURNALISTA ELENA TOFAN:

PE UNDELE DORULUI…
Are emoţii când cineva o dezmiardă – Lenuţa, adoră toamna şi mai ales
timpul când se coc strugurii. Atunci începe a umbla pe jos pe acolo unde
este viţă-de-vie şi adulmecă mirosul care-i aminteşte de casă. S-a născut la
Vorniceni, Străşeni, dar şi-a creat o familie, şi a făcut carieră în inima Trasnscarpatiei – Ujgorod. Departe de casă, Dumnezeu pentru a-i alina dorurile
basarabene i-a dat frumoasa ocazie de a vorbi limba mamei la microfoanele
radio şi în faţa camerelor de luat vederi. Face emisiuni dedicate românilor
din Maramureşul istoric la Radioteleviziunea de la Ujgorod. De 35 de ani e
alături de urmaşii dacilor liberi, adevăraţi păstrători de credinţă şi cultură.
Este, de fapt, prima prezentatoare de televiziune din Transcarpatia care a
spus românilor din zonă „Bună ziua şi bine v-am găsit!”.
I-am trecut pragul casei de la Ujgorod. Elena m-a primit cu drag, am
stat la masă, am mai discutat ba una, ba alta. Ascultă cu profunde emoţii
muzica pe care i-am adus-o din Basarabia, orice mesaj al cântecelor îl trece
prin filiera sufletului. Vorbele colegei sunt pline de amintiri, de doruri, de
nostalgii, de trăiri, de împliniri, de dezamăgiri.
această profesie fiind impus de lipsa
condiţiilor. Erau anii ateismului - neam cununat pe ascuns în Moldova. Apoi
au apărut pe lume – Aliona, Ludmila şi
Ioana. Chiar dacă în Ujgorod funcţiona
o biserică ortodoxă, familiile de intelectuali nu puteau să-şi boteze copiii.
Pentru a nu avea probleme, primele
două fete au primit această Taină pe
ascuns în Moldova. Ioana, unicul copil
care poartă acest nume la Ujgorod, a
fost botezată acasă.

- Dragă Elena, ne cunoaştem de mai
bine de un deceniu. Atunci ai (re)venit
acasă, în Moldova, pentru a realiza
emisiuni radio şi tv despre personalităţile românimii de unde ai pornit în
lumea mare. Sigur, trăiţi un mare dor,
or depărtările măresc dragostea faţă de
ceea ce lăsăm – oameni scumpi şi locuri
de vis. Să depănăm amintirile de-acasă,
de la Vorniceni, Străşeni.
- Desigur, nu poţi da uitării casa
părintească, locul unde te-ai născut.
La noi în casă se ţinea foarte mult la
credinţă şi mama ne îndruma să citim
cărţi sfinte. Astfel, mai ales în serile lungi
de iarnă, mama cosea, fiind o meşteriţă
desăvârşită, iar noi, cele trei fete – Larisa,
Lenuţa şi Natalia, citeam pe rând.
Îmi mai amintesc de via mare şi
frumoasă. Recunosc, cu nostalgie şi cu
mari emoţii, că-mi lipseşte atmosfera
de altădată.
- Într-o discuţie mi-aţi spus că pe
când eraţi elevă vă plăcea foarte mult
dansul. De ce nu aţi făcut studii în
coregrafie?
- Aveam un mare vis – să devin
dansatoare. Părinţii, iniţial, au fost de
acord, iar eu mă pregăteam să particip
la concursul anunţat de Ansamblul
„Joc”, însă planurile mele le-a dat peste
cap interpretul Vasile Marin, originar
din Vorniceni, căruia mama îi cosea
vestimentaţie pentru scenă. La una din
întâlniri acesta a vorbit despre viaţa
artiştilor, cu fel de fel de poveşti unele
mai deocheate decât altele. Mama când
a auzit nu mi-a mai permis. Pentru
mine a fost o tragedie, or nu-mi închipuiam ce pot să fac.
- Cum se face că aţi ajuns aici, la
Ujgorod, inima Transcarpatiei?
- Era anul 1974 şi am venit aici pe
ospeţe la unchiul meu, badea Vasilică
Tofan, regretatul. Întâmplător am auzit
la radio că se anunţă un concurs pentru
crainici la Redacţia moldovenească pe
atunci. Eu nu am atras atenţie şi am
revenit în Moldova. Le-am povestit
celor de-acasă că am auzit anunţul,
iar ei mi-au spus că trebuia să încerc şi
m-au trimis la Ujgorod. Cred că astfel
a dorit Dumnezeu că am reuşit.
- Aici v-aţi şi căsătorit, au apărut pe
lume copiii…
- M-am căsătorit în 1977, cu plasticianul Ivan Levder, care a abandonat

- Departe de casă aţi reuşit să
păstraţi ceea ce v-au lăsat drept zestre
părinţii – credinţa. Apoi, e impresionant
că mezina poartă acest nume pur românesc – Ioana. Vă emoţionează profund
când auziţi apelativul Lenuţa. Ce trăiri
trezeşte aflarea printre străini?
- Când eşti printre străini înţelegi
foarte multe lucruri. Când cineva îmi
zice aici Lenuţa mă simt ca acasă, or
astfel îmi spunea mama. Şi atunci mă
gândesc că nu vreau să pierd copilăria,
amintirile despre această perioadă
minunată. De atunci pornesc cele mai
bune şi mai frumoase lecţii ale vieţii.
- Amintirea despre părinţi e una
sfântă pentru sufletul dvs. Ori de câte
ori vorbiţi despre ei ochii vă licăresc.
- La Vorniceni, Străşeni, chiar lângă
biserică, în centrul satului, se afla casa
noastră părintească. Peste ani, atât
mama Anicuţa, cât şi tatăl Ion, s-au
călugărit. Tata, monahal – Ioachim, a
slujit şi trecut la Domnul la mănăstirea
Căpriana. Mama, mireneşte – Anicuţa,
este tunsă în călugărie la mănăstirea
Răciula, primind numele Daniela.
- Ce înseamnă să realizezi emisiuni
pentru oameni care vorbesc o aceiaşi
limbă ca tine, dar sunt rupţi de Patriamamă?
- În anii când am început munca la
tv, mă stresam, pentru că mi se spunea
că cei de la KGB privesc programele
noastre. Eram o persoană cunoscută
în zonă, chiar şi ucrainenii priveau
emisiunea. Cel mai interesant e că
lumea sesiza o diferenţă mare dintre
mine cea de la ecran şi cea din viaţă.
Nu ni se permitea să zâmbim. Noi,
prezentatorii, trebuia să fim precum
un tablou, fără mişcare.
Până la declaraţia de independenţă
a Ucrainei scriam textele cu grafie
chirilică. Ni se permitea să spunem:
„Bine v-am găsit la emisiunile în limba
maternă”, în niciun caz - română. Mi-a
fost greu când am trecut la alfabetul
latin, dar eram bucuroasă că am ajuns
să simt firescul strai al limbii române.
A realiza emisiuni pentru românii
din dreapta Tisei este un act de mare
responsabilitate, de curaj, dacă vreţi, de
dragoste faţă de tot ceea ce fac ei. Ce am
înţeles pe parcursul anilor? Oamenii de
aici au nevoie de susţinerea noastră şi
nu de politizarea ideii de românism.
Moroşenii, aşa îşi zic oamenii acelor
locuri, îşi iubesc cei al lor tipic - portul
şi obiceiurile. Este important şi interesant, că oricât de grele au fost tim-

purile şi-au păstrat limba, căreia i-au
spus dintotdeauna română, chiar dacă
autorităţile le impuneau glotonimul
– moldovenească, au păstrat bisericile
foarte vechi.
În dreapta Tisei sunt cele mai vechi
aşezări româneşti, populate cu demnitate de urmaşii adevăraţi ai dacilor
liberi, urmaşii a lui Bogdan şi Dragoş.
Se spune că de prin Maramureşul istoric
a descălecat Dragoş către Moldova şi tot
de aici porneşte graiul pur românesc. Şi
astăzi dacă stai la sfat cu moroşenii poţi
observa graiul lor parcă luat din vechile
cronici. Limba românească veche şi înţeleaptă, vorba lui Eminescu, a fost pe parcursul anilor liantul de păstrare a identităţii româneşti. Nu este întâmplător că
de acolo de unde porneşte inima limbii
noastre, din Maramureşul istoric, de la
Peri, rebotezată de ucraineni Gruşevo,
acolo unde s-a aflat mănăstirea „Sfântul
Arhanghel Mihail”, în această vară redeschisă, au fost tipărite primele traduceri
ale cărţilor sfinte în româneşte.
De altfel, este o zonă deosebită, cu
aer curat, Carpaţii semeţi, cu lume
frumoasă şi bună, primitoare, cu fel de
fel de bucate. Am observat, de-a lungul
anilor, că oamenii din satele româneşti
din dreapta Tisei sunt muncitori şi
ambiţioşi şi oriunde s-ar duce obţin
ce-şi doresc.
Mulţi din cei originari din aceste
localităţi şi-au făcut studiile la Chişinău, de aceea am dorit să le aduc din
suflul românesc de acolo, realizând
câteva emisiuni despre Basarabia la
radioteleviziune.
- Se simt românii – uitaţi sau…?
- Nu cred că uitaţi, mai mult lăsaţi.
Important e că sunt tari şi ştiu să apere
adevărul. Doresc să fie informaţi,
ne invită la evenimentele pe care le
organizează. ONG-urile românilor din
zonă sunt destul de active şi desfăşoară
activităţi foarte interesante.
- E greu să faci jurnalism departe
de casă?
- Uneori mi-e greu să înţeleg care e
adevărul. Scriu mai multe agenţii şi de
multe ori diferit. Sunt cazuri, când am
dubii, şi nu citesc o informaţie sau alta.
Dorul de casă mă provoacă să mai dau şi
informaţii despre ceea ce se întâmplă în
R.Moldova. Acum câţiva ani era foarte
greu să realizezi emisiuni, nu aveam nici
un fel de ajutor. Aparatajul era învechit,
iar de calculatoare nici vorbă în Redacţia
emisiunilor în limba română. Ne bucură
faptul că am primit donaţii de carte,
tehnică – dictafoane şi calculatoare din
România. Parcă s-a mai uşurat munca.
Însă, există o altă problemă – cea a deplasării în teritoriu. Satele româneşti se află
la o distanţă de vreo 180 km de Ujgorod
şi de multe ori trebuie să solicităm ajutorul ONG-urilor sau persoanelor care
organizează evenimentul.
- Când vă vine dorul de Basarabia
cum vi-l alinaţi?
- Ascult muzica pământului de unde
am pornit, citesc cu pasiune despre
locurile de poveste. Nu ştiu de ce, dar
când ajung la sărbătorile de iarnă cel
mai mult mi se aprinde dorul de Basarabia. Îmi amintesc momentele frumoase
de la Crăciun şi Anul Nou. Uneori, însă,
atât de mult îmi doresc să vin acasă şi
pornesc la drum. Într-un an, în preajma
sărbătoririi Naşterii Domnului, nu mai
rezistam, parcă îmi lipsea ceva şi-mi
spuneam: „Dacă nu ajung nu mai ştiu
ce se întâmplă!”
- Vă aşteptăm să veniţi să mai
realizaţi emisiuni de acasă, de la fraţi
pentru fraţi.
- Cu mare drag.
Dinu RUSU

CU IDEALUL ÎN INIMĂ

- Dragă Ionel
Căpiţă, nu e o
taină că te apropii de o aniversare, pe care unii
încearcă s ă o
definească drept
o vârstă a înţelepciunii, a echilibrului interior şi a
împlinirilor. Dacă raportezi această
vorbă la viaţa trăită şi la evenimentul
ce vine, ai avea o altă definiţie? Cum ţi
se arată brazda lăsată în urmă, cum ţi
se mai vede linia orizontului?
- Desigur, o aniversare nu este o
taină, o taină e însăşi viaţa care-i face
şi pe cei mai înţelepţi oameni ai lumii
de-a lungul istoriei să-şi pună aceeaşi
întrebare: Ce e viaţa?
Nu zic ba, pentru unii vârsta de 60
de ani e vârsta înţelepciunii, a echilibrului interior şi a împlinirilor. În
ceea ce mă priveşte, nu mă pot lăuda
cu “împliniri şi numai bucurii”. Da,
cu anii am cunoscut echilibrul şi am
adunat… mai multe întrebări, decât
răspunsuri. De aceea vârsta mea
rămâne şi azi vârsta întrebărilor…
şi a regretelor multe.
Mă întrebi, frate, şi cum mi se
arată brazda lăsată în urmă?
Dacă o vede cineva, înseamnă
că este, iar dacă n-o vede nimeni, în
zadar aş arăta-o eu lumii… Ce-i la
orizont? De-o viaţă mă tot uit să văd
cum se chinuie Ţara. Ard-o focul de
sârmă ghimpată şi pe acei care o mai
ţin întinsă pe Prut, dar mai mult prin
fiinţa noastră o tot trag. Dar mare
este Dumnezeu.
- Ce te leagă de natură, ce te face să
scrii cu atâta pasiune despre frumuseţile şi durerile pământului moldav?
- Sunt şi eu o parte din natura
însufleţită, şi simt cu inima cum se
zbate organismul din care fac parte.
Mă încântă frumuseţile naturii şi
mă înfioară atitudinea unor pretinşi
oameni faţă de mediul înconjurător.
Nu-mi vine a crede că oamenii
comit crime împotriva naturii şi nu
aud ţipătul de durere al pământului
matern, al apelor otrăvite sau a pădurilor măcelărite.
- Într-o tulburătoare confesiune
din cartea “Icoană ciuruită” mărturiseşti că “pentru mine Patria e locul
unde m-am născut, e satul Şirăuţi pe
Prut. Aici e mama, aici e tata, e limba
română, e Ţara mea cu toate ale ei... E
lacrima. De aici, din Altarul Veşniciei,
încep toate.” Ataşamentul tău faţă de
baştină este impresionant şi în poezie,
şi în proză, şi în publicistică. Deşi ai
plecat din Şirăuţi de peste 4 decenii,
când citesc rândurile tale despre vatra
părintească, am impresia că niciodată
nu te-ai despărţit de baştină, de familie, neamuri, prieteni şi cunoscuţi, de
oamenii satului, de universul rural.
Care e semnificaţia acestei legături
atât de profunde, mai ales că viaţa
matură ţi-ai trăit-o la oraş?
- Pentru mine numele Şirăuţi e
sfânt, precum sfinţi sunt Mama şi
Tata, Patria şi Neamul din care fac
parte. Căci zicea tatăl meu: Omul
poate trăi oriunde, sufletul lui însă
numai în patria în care s-a născut
trăieşte… Dacă durerea te ţine treaz,
dorul… nu te lasă străin în lume.
- Ce se întâmplă astăzi cu satul
moldovenesc, ce a mai rămas din acea
familie unită, solidară şi săritoare
la nevoie care era comunitatea
sătească, câtă credinţă, bunătate şi
cumsecădenie mai există în localităţile
rurale, care sunt perspectivele reale ca
satul să-şi păstreze farmecul şi identitatea, să renască şi să fie de-a pururea,
cum îl numeşti tu în cartea «Icoană
ciuruită» – Altarul Veşniciei.
- Satul nostru, de-o vreme, e
un poligon al genocidului: sărăcie,
boală, moarte, case pustii. Și durează
prăpădul, şi capătul lui nu i se mai

vede. E o răzbunare cruntă a elementelor străine de neamul nostru faţă de
acei care şi-au dorit libertatea de a fi
stăpâni la ei acasă.
Care-i perspectiva Neamului ? So ştie călăii noştri că nu mor caii,
când vor câinii ; s-o ştie că rădăcina
Neamului meu e adâncă şi viguroasă;
s-o ştie că viţa-de-vie – tot învie, iar
cea de cucută – se usucă !
- Când scrii despre neam, limbă,
istorie, despre destinul Basarabiei,
despre dramele prin care au trecut
basarabenii, te sufoci, strigi, tuni,
fulgeri, trăsneşti şi găseşti cu greu
cuvinte pe potrivă ca să-ţi exteriorizezi nedreptatea istorică ce o porţi
în adâncul tău. Adeseori scrii cu
mânie despre cozile de topor, despre
mancurţi şi lingăi, despre trădări şi
laşitate....Ce ar putea face intelectualitatea basarabeană ca să diminueze
sentimentul culpabilităţii şi complexul inferiorităţii la moldoveni, când şi
cum vezi tu reîntoarcerea demnităţii
la consângenii noştri?
- Să fie clar: neamul meu e precum
puţine sunt în lume – nu datorează
nimănui nimic, ci lui îi datorează
alte neamuri, fie şi pentru faptul
că a apărat creştinismul la poarta
Europei, unde ne-a pus Dumnezeu,
fie şi pentru faptul că din cauza
altora, nu din voia noastră, am
rămas şi până azi ostaticii odiosului
pact Ribbentrop – Molotov şi nici
nu trăim, nici nu murim, uitaţi de
nemţi, ce nu mai pot de bine acum
şi doriţi mereu de ruşii pofticioşi să
ne înrobească, precum le e năravul,
dar le-a mai trece; neamul meu n-a
ocupat pe nimeni de-a lungul istoriei
milenare, n-a prădat pe nimeni şi
nu poartă nicio vină în faţa cuiva,
e un neam vrednic de înaintaşii săi,
de ţinuta, frumuseţea şi demnitatea
lui, de locul ce-l ocupă în Europa,
nu în Africa undeva. Sunt mândru
că fac parte din acest neam, care nu
şi-a cruţat sângele pentru libertate,
credinţă şi adevăr, neam, care a dat
lumii atâtea minţi luminate – Sfânt
Neam Românesc. Noi avem oameni
de geniu, pe când sunt ţări mult mai
mari decât Ţara noastră şi n-a putut
da lumii nici un om de geniu.
Da, avem şi cozi de topor, dar
să-mi spună cineva – care popor
nu le are? Ce-i de făcut? Eu nu dau
sfaturi celora, care ştiu şi fără mine ce
trebuie să facă, nici nu înţeleg despre
ce complex al inferiorităţii neamului
nostru am putea vorbi. Mai degrabă
aş zice – să ne ferim de generalizarea
unor comportamente individuale, a
unor metehne omeneşti şi să nu le
punem în capul Neamului. Cine a
uitat dragostea, mânia, demnitatea,
puterea şi izbânda acestui popor
– să-şi amintească. Istoria noastră e
vie şi mare.
- Pentru tine Basarabia este o
icoană ciuruită, dar care în ciuda
nedreptăţilor istorice, nu şi-a pierdut
chipul, identitatea, limba şi credinţa.
Cum vezi tu soarta de mai departe
a acestei icoane când populaţia fuge
din ţară: o va ciurui nedreptăţile până
la dispariţie sau vom avea curajul şi
priceperea s-o refacem şi s-o păstrăm
cu sfinţenie în Casa Mare?
- Da, noi totul am plătit cu sânge,
pe gratis doar ne-au hăcuit... Noi nam uitat, noi n-am murit ! Dar când
va veni iarăşi ceasul nostru, – ca să
fim o apă şi un pământ, El, Tatăl
Ceresc ne va aduna, ne va da şi curaj,
şi lumină, şi izbândă. Doar de atâtea
ori ne-a bucurat ?! Mărturisesc : naş vrea să mor şi să nu trăiec clipa
reîntoarcerii acasă, la vatra noastră
milenară. Când privesc la tineretul
nostru, simt şi văd că nu e chiar atâta
de departe... acea Clipă.
- La mulţi ani, maestre !
Aurel Dumitru

Lupta cu uitarea
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In memoriam

Andrei Vartic

Andrei Vartic face parte din figurile emblematice
ale Basarabiei, figuri care s-au identificat cu aspiraţiile,
suferinţele, credinţele, speranţele şi idealurile românimii
de la Est de Prut. În anii de ocupaţie sovietică Andrei
Vartic nu s-a lăsat înregimentat în corul celor „căzuţi
sub vremi”, ci a reprezentat intelectualul rebel, aflat în
căutarea adevărului şi a identităţii naţionale. Cu o ardoare
rar întâlnită, ani în şir a cercetat documente, cărţi, arhive,
mărturii ale vechimii noastre; a adunat probe şi argumente care l-au transformat de-a lungul vieţii într-o cetate
de neînvins, dar şi într-o veritabilă instituţie ştiinţifică.
La talentele şi harul cu care a fost înzestrat, dar şi uriaşa
voinţă de muncă pe care şi-a cultivat-o şi întreţinut-o o
viaţă, Andrei Vartic ar fi reuşit să ajungă pe timpuri, dacă
şi-ar fi propus, un mare savant şi academician sovietic,
un cap de şcoală imperială, dar el şi-a sacrificat eventuala
carieră oficială, schimbându-le toate pe una: devotament
total şi operă de iluminare şi deşteptare a fraţilor săi
îndoctrinaţi şi înstrăinaţi de ideologia perfidă a Kremlinului. În anul 1985, când s-a spart minciuna comunistă,
Andrei Vartic a fost printre primii care a ieşit din tăcere
şi a urcat pe baricade, spunându-ne fără teamă că trebuie
să ne cucerim dreptul la libertate, identitate naţională,
limbă, alfabet, tricolor, dreptul de a fi stăpâni în propria
noastră casă. Nu poate încăpea în câteva cuvinte imensa
activitate desfăşurată de Andrei Vartic în anii de renaştere
naţională; materialele sale scrise cu sânge, pledoariile sale
înfocate care cucereau mulţimile, curajul său nebunatic
care fascina masele pornite pe drumul libertăţii sunt file

antologice din istoria recentă a neamului românesc din
Basarabia. Zestrea pe care ne-a lăsat-o Andrei Vartic este
uriaşă şi noi, deja, avem datoria să valorificăm această
generoasă moştenire.
Ca şi poetul Grigore Vieru, Andrei Vartic a fost şi o
adevărată conştiinţă ecologică. Pentru El natura însemna
universul infinit, creaţia divină supremă, un altar al lui
Dumnezeu dăruit oamenilor să se inchine, să-l păstreze
cu sfinţenie şi să se bucure de miracolul şi tainele vieţii.
Rănile pe care oamenii le făceau din neglijenţă sau
ignoranţă pământului natal treceau direct şi prin inima
extrem de sensibilă a lui Andrei Vartic. Încă acum un sfert
de veac, a aderat la Mişcarea Ecologistă şi ne-a susţinut în
toate acţiunile de tămăduire şi vindecare a naturii, a avut
pledoarii înfocate şi convingătoare întru salvarea monumentelor naturale de importanţă mondială ca peştera
„Emil Racoviţă” şi complexul „Orheiul Vechi”, a stat umăr
la umăr cu noi în timpul pichetării ambasadei Ucrainei
în semn de solidaritate cu ecologiştii care luptau pentru
integritatea Deltei Dunării şi neadmiterea construirii
canalului Bâstroe. Timp de un deceniu a făcut parte din
colegiul redacţional al revistei NATURA şi a scris pentru
cititorii noştri zeci de materiale extraordinare despre
sufletul şi patrimoniul nostru naţional, care au cultivat
dragostea faţă de natură, neam şi ţară.
Nu pot să cred că nu-l voi mai întâlni pe Andrei Vartic
prin satele Moldovei, înconjurat de mulţimile flămânde
de adevăr, nu pot să cred că flacăra aprinsă de luptătorul
şi tribunul Andrei Vartic în sufletele oamenilor se va
stinge vreodată pe pământul nedreptăţit al Basarabiei,
nu pot să cred că idealul de unitate naţională pe care
l-a slujit cu devotament şi sacrificiu Andrei Vartic până
în ultima clipă a veiţii, nu va fi continuat până la împlinire de generaţia tânără. Dimpotrivă, sunt convins că
oameni ca Andrei Vartic au aruncat seminţele libertăţii
şi demnităţii naţionale în sufletele mulţimilor şi că aceste
seminţe vor rodi din belşug şi vor face dreptate Basarabiei
în viitorul apropiat. Iar de acolo, din înalturi, Andrei
Vartic va spune adevărul în faţa lui Dumnezeu despre
suferinţele şi idealurile basarabenilor, se va ruga pentru
vatra părintească, pentru baştină şi Moldova natală,
pentru tot neamul românesc şi va avea grijă ca Tricolorul
să fâlfâie de-a pururea pe întinsurile paradisiace „de la
Nistru până la Tisa”.
Ce lacrimă aş putea vărsa, frate Andrei, peste viaţa ta
zbuciumată şi pilduitoare, care ar cuprinde recunoştinţa
noastră pentru credinţa şi moştenirea pe care ni le-ai
juruit pentru totdeauna?
Alecu Reniţă

LA MOARTEA UNUI DAC LIBER

Andrei Vartic a murit zâmbind.
În una din ultimele lui zile din
viaţă − ca şi cum părăsise cuvintele,
sau ele îl părăsiseră – Andrei la fiecare dintre vorbele pe care îndrăznisem
să i le şoptesc, de pe patul de spital
îmi răspundea zâmbind.
Cu zâmbetul lui larg, deschis, plin
de bunătate şi inteligenţă el încerca
să substituie cuvintele.
Doar că la aceste nuanţe adăugase
umbra unei resemnări.
Ca a unui navigator urcat pe o
corabie cu pânzele umflate, gata să
se desprindă de ţărm.
Dacă revoluţia noastră de la sfârşitul anilor ‘80 a fost făcută cu vers
şi cântec, Andrei Vartic a fost acela
care a adus poezia pe baricade, Teatrul Poetic pe care l-a iniţiat făcând
verbele să însănătoşească, dar şi să
lupte, să incendieze, să stârnească
seisme.
La propunerea sa, la 3 iunie 1988 a
fost constituită Mişcarea de Eliberare
Naţională, cea care ne-a adus Limba,
Alfabetul, Istoria, dâra de Libertate,
de care el n-a reuşit să se bucure
îndeajuns.
În Parlament, la luările sale de
cuvânt dinainte de ‘91, se auzea cum
pârâie imperiul, ca o şandrama gata
să se prăbuşească.
La manifestările mai recente ale
Forului Democrat al Românilor din

Moldova, al cărui suflet fusese, orice
discurs al său era o lecţie de Curaj şi
Demnitate.
Vom mai păstra în memorie vocea
lui care cutremura stadioane.
Îi vom menţine încă multă vreme
pe retină profilul lui de dac liber.
Îi vom reţine pentru viitorime
imaginea de luptător, de actor, de
regizor, de filozof, de scriitor, de
gazetar, de învăţător al poporului (de
la el mai multe generaţii au învăţat
dragostea de Ţară, de Românism, de
Adevăr), cea de enciclopedist care,
generos, a făcut risipă de geniu, de
bunătate, de energie şi cumsecădenie.
Vor stărui încă mult timp în inima
noastră eseurile sale sclipitoare.
Andrei Vartic a fost un analist
lucid, era precis ca un bisturiu care
dezbrăca un nerv într-o sală de
operaţie.
Luat la harţă cu moartea, el o ruga
din când în când să-i lase o pauză
ca să-şi scrie articolele sale pentru
rubrica din Timpul.
Cu ultima lui suflare încerca să-şi
salveze din lâncezeală şi suferinţă
neamul, pe care l-a iubit ca nimeni
altul şi pe care vroia să-l convingă că
merită un destin mai bun.
El a murit cu tocul în mână, aşa
cum moare un ostaş la datorie şi nu se
desparte de armă decât atunci când

inima încetează să-i bată.
Inima lui Andrei Vartic a încetat
să mai bată la 2 iunie 2009, ora
22.50.
În dis-de-dimineaţa zilei de miercuri, când am aflat vestea, toţi pomii
erau cu frunzele în lacrimi.
Şi iarba.
Şi cerul.
Andrei Vartic a iubit viaţa, dar şi
ea, viaţa l-a iubit.
Andrei Vartic a dovedit cu faptele
sale că neamul omenesc e unul de
care Celui de Sus nu trebuie să-i fie
ruşine.
Într-o piesă, Electra, de Girodox,
pe care Andrei voise s-o monteze,
un personaj observa că aricii mor
zdrobiţi fiindcă îşi caută iubirea pe
cealaltă parte a drumului.
În setea lui de absolut (el, care a
fost un om cu multă credinţă întru
Domnul) Andrei a traversat acest
drum de partea cealaltă a căruia ştia
că este aşteptat de către strămoşii lui
daci, pe care i-a căutat prin munţii
Orăştiei, de Ştefan cel Mare, de
Eminescu, de Mateevici, de Vieru,
dar şi de Cel de Sus, pe care i-a iubit
cel mai mult şi pe care era nerăbdător
să-i cunoască, să fie cu ei.
De ce ne-ai părăsit, când aveam
cea mare nevoie de tine, Andrei, frate
al meu, frate al nostru?!
Nicolae Dabija
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Moldova: pitorească –

da, turistică – mai puţin
Pe timpul URSS,
eram obişnuiţi să
credem că republicuţa noastră e
cea mai însorită,
cea mai bogată, cu
soluri cele mai fertile, cu livezi cele mai
roditoare…nu zic, o fi fost aşa (eu pe
atunci nici nu eram pe lume), însă din
momentul în care concetăţenii noştri au
ieşit din hotarele ei, plecând la muncă
peste hotare, s-au cam estompat stereotipurile acestea. Revenind acasă, prin
comparaţie cu ceea ce vede, ce simte
lumea noastră peste hotare, imaginea
Moldovei devine în faţa moldovenilor europenizaţi tot mai mică şi mai
aproape de realitate. Şi foarte, foarte
puţin cunoscută în lume.
Acum să judec după cazul meu.
Când sunt întrebată de prietenii, colegii
de facultate din ce zonă vin şi ce este
acolo interesant de vizitat mă gândesc
automat, mai întâi de toate, la cetatea
Tighinei, un monument de importanţă
internaţională care s-a păstrat până
astăzi uimitor de bine. Construită în
secolul XIV de către domnitorul Ştefan
cel Mare, din anul 1535, cetatea intră
în mâinile otomane până în anul 1812.
Cetatea a fost loc de refugiu pentru

niciodată mai aproape de 200 metri, cu
toate că sunt născută în Tighina.
Atunci mă văd în situaţia de a găsi
alte atracţii turistice de prin zonă.
Biserica “Adormirea Maicii Domnului” din Căuşeni, cea mai veche din
Moldova, semi-îngropată în pământ,
fiind construită prin secolele XVIXVII, remarcându-se prin fresce
murale de unicat. Pentru noi (şi pentru
specialişti) prezintă interes, ceilalţi nu
prea îl văd, fiindcă această bijuterie
aproape că nu e promovată. Şi-apoi
cum să vină turişti în Căuşeni dacă
nu există infrastructură, condiţii? În
afară de această biserică (ar mai fi
Casa-Muzeu “Alexei Mateevici de la
Zaim, Mănăstirea “Noul Neamţ” din
Chiţcani ) în zonă n-ai prin ce uimi
nişte vizitatori străini. Nu sunt răutăcioasă, dar realistă. Ce-ar putea să vadă
un turist străin prin satele Căuşenilor,
sate pline de sărăcie şi drumuri rele? Şi
totuşi, sate frumoase…

Cetatea Tighina. Gravură din sec.18.
regele Suediei, Carol al XII-lea după
nereuşita sa expediţie împotriva Rusiei
ţariste între 1709-1711. După aceste
detalii, observ în ochii interlocutorului meu un vădit interes (mai ales
celor din Suceava, aici fiind Cetatea
de Scaun a lui Ştefan cel Mare). Însă
aici mă opresc. Cetatea nu e accesibilă
vizitatorilor, ştim şi noi în mâinile cui a
ajuns. Ultima dată când fusesem acasă
auzisem că autorităţile din Transnistria
o vor deschide turiştilor, deocamdată
nu ştiu dacă e adevărat, nu am văzut-o

De obicei turiştii străini sunt duşi la
Cricova, Mileştii Mici, Soroca, Saharna sau Orheiul Vechi. E un traseu
bine stabilit. Şi vizitat de turişti. Poate
nu cât ar trebui, şi totuşi. Dar restul?
Moldova nu se rezumă doar la aceste
câteva destinaţii. Sunt o mulţime de
locuri frumoase, însă trebuie încurajate, promovate…dar, mai întâi de
toate, cer investiţii serioase. Ce folos
că avem potenţial, dacă nu ştim să-l
valorificăm?
Oxana GREADCENCO

CONCURS ŞCOLAR INTERNAŢIONAL:

Fii un artist al Dunării!
Toţi elevii şi copiii sunt invitaţi să participe la concursul „Artistul Dunării
2009!”, implicându-se, astfel, în sărbătorirea Zilei Dunării. Condiţia este de
a realiza, într-o manieră artistică, o lucrare de artă în natură, folosind ca
inspiraţie ecosistemul Dunării.
Singurele cerinţe sunt creativitatea şi inspiraţia. Organizaţi excursii pe
afluenţii Prutului şi creaţi o lucrare cu materiale găsite la faţa locului, chiar
la malul apei. Aceste lucrări pot fi sculpturi, tablouri, mozaic sau colaje din
materiale precum lemne aduse de apă, pietre, nisip, lut sau chiar deşeuri.
Trimiteţi o fotografie clară a lucrării artistice, cu dimensiunea 20 x 30
cm, prin poştă, la adresa: or. Chişinău, str. S. Lazo, 13, MD 2004, Mişcarea
Ecologistă din Moldova (cu menţiunea pe plic „Artistul Dunării”) .

Termenul limită: 30 septembrie 2009
Lucrarea poate fi îndeplinită individual, sau în echipă din cel mult 2 elevi.
Important: scrieţi numele, adresa, telefonul, şcoala şi clasa în care studiaţi!
Un singur câştigător naţional va fi invitat să reprezinte şcoala şi tara la nivel
internaţional, în toamna lui 2009, într-o capitală europeană!
Şcoala cu cele mai numeroase lucrări participante în concurs va primi
diplome de participare. De asemenea, cadrele didactice care se vor implica
în acţiuni de creştere a participării la acest concurs, vor primi diplome şi
premii, iar activitatea acestora va fi recunoscută în revista „Natura”!
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Punga pelicanului
nu e de fudulie

Trezeşte-te, creştine mort, şi
vezi, Pelicanul nostru stropeşte
cu sângele său şi cu apa din
inima sa. Dacă o primeşti cum
trebuie, vei fi pe loc viu şi
sănătos.

SILESIUS

Într-o bună dimineaţă, membrii unei familii
din Slobozia Mare, Cahul, observă în curte un şirag
de peştişori care mai zvâcneau din coadă. “Cineva
ne face vrăji”, s-au gândit ei. Curând au aflat că şi în
alte gospodării o mână nevăzută le-a lăsat peşti în
curte, grădină ori chiar pe prispa casei. Curând au

aflat secretul: se mijea de zi când deasupra satului
a trecut un pâlc de pelicani şi a făcut niţel risipă
de peşte, presărându-l pe ici-colo...
Pelicanii sunt foarte mâncăcioşi şi adeseori
din lăcomie (citeşte: greutate) nu-şi pot lua zborul, iar odată văzându-se sus, ca să nu aterizeze
nevoit, mai scapă câte ceva din punga de sub cioc.
Nu mai e o noutate faptul că după un ospăţ boieresc ei aruncă o parte din roada culeasă. Adică
slobozenii demultişor nu mai cred în vrăjile cu
peşti, ci dimpotrivă: cum văd pelicanii deasupra
casei, se grăbesc să pună tigaia pe foc.
Pelicanii au felul lor de a pescui: acolo unde
nivelul apei e mic, fac un semicerc şi încep toţi
odată a bate din aripi, mânând peştele spre mal,
de unde-l servesc ca pe tavă. Mai au o metodă:
o parte fac semicerc şi, bătând din aripi, mână
peştele, iar o altă parte, aliniată sub mal, aşteaptă jertfa să le cadă ca “para cea mălăiaţă”. Apoi
echipele îşi schimbă rolurile.
Pescarii poartă o mare pică pe pelicani, care
fac ravagii în peşte. Dar, ce să le faci, bietelor
înaripate, dacă spre deosebire de alte vieţuitoare
care au raţie mai variată, Dumnezeu le-a hărăzit
pelicanilor să se alimenteze numai şi numai cu
peşte. Iar un exemplar matur, care cântăreşte
până la şase kilograme, înfulecă zilnic câte treipatru kilograme de peşte.
Cu mai mulţi ani în urmă am publicat în NOI
câteva imagini cu pelicani, poze realizate într-un

Spre Europa… altfel

Sfânta Cruce de la Orheiul Vechi. Foto Sorenela Reniţă

loc din sudul ţării. Un cunoscut al meu era gata
să parieze că aceste păsări nu se întâlnesc la noi.
Iată ce ne povesteşte la acest subiect profesorul
zoolog Andrei Munteanu:
- Pelicanul e o pasăre sezonieră. La sfârşitul
lui mai, începutul lui iunie vin în bălţile Prutului inferior - Beleu şi Manta, şi în lacurile din

lunca Ialpugului - Cangaz, Taraclia, Comrat
- colonii de şase-şapte sute de pelicani, iar
în unii ani şi mai mulţi. Ei sosesc din Delta
Dunării şi reprezintă două specii - pelicanul
comun (cea mai numeroasă), al cărui areal este
Europa, Asia şi America, şi pelicanul creţ, al
cărui areal este Europa de Sud-Est, România şi
Bulgaria, unele lacuri din Kazahstan şi Mongolia şi Asia Mijlocie. La noi vin în căutare
de hrană doar pelicanii care nu se reproduc:
tinerii de un an-trei şi acei cărora le-a fost
distrus sau ocupat cuibul din deltă. Pelicanii
schimbă mereu bazinele acvatice, în căutarea
unor ape mai scăzute şi cu mai mult peşte.
Din motive încă necunoscute (poate slăbite de
zbor), în unele cazuri, când colonia îşi mută
locul, o parte neînsemnată de păsări mai poate
sta o zi-două-trei. În luna august pelicanii se
colonizează şi revin în Delta Dunării, iar în
septembrie-octombrie migrează mai jos pe
Marea Neagră sau până la Nordul Africii. Revin
în Delta Dunării în martie-aprilie viitor.
Pe toată planeta sunt cunoscute şapte specii de
pelicani. Este o specie - pelicanul cu spatele roşu,
care cuibăreşte în Africa în copaci, adeseori chiar
în oraşe. Pelicanii, de regulă formează perechea
pentru toată viaţa.
E o plăcere să priveşti cum zboară pelicanul
- parcă dansează! Pentru o aerodinamică mai
bună, oasele şi pielea pelicanului sunt umflate
cu aer. Pe de altă parte, pelicanul e o pasăre
frumoasă şi mare - cea mai mare zburătoare din
lume, aripile întinse ajungând până la trei metri.
Pentru creştini pelicanul este un simbol al jertfei
şi învierii lui Hristos. Pelicanul mai e şi un simbol
al iubirii părinteşti: se zice că el îşi hrăneşte la
nevoie puii cu sângele şi carnea sa, zoologii însă
nu confirmă acest lucru. Iar Dosoftei zicea în
Psalmul 101, editat în 1673:
Am mâncat pâine cu zgură
Şi lacrimi în băutură...
De-a tocma ca pelicanul
Prin pustii petrec tot anul...
Valerie VOLONTIR
Fotografii de autor

„Sfânta Cruce de la Orheiul Vechi” (autor Sorenela Reniţă) şi „Peisaj de iarnă de
la Orheiul Vechi” (autor Adrian Musteaţă) sunt două fotografii ce vor fi expuse la
Palatul Europei din Strasbourg, Franţa, în cadrul programului-concurs „Experienţa
fotografică internaţională a monumentelor”, ediţia a 14-a.
Cele două fotografii câştigătoare vor fi expuse
la Strasbourg alături de alte lucrări realizate de
tineri artişti din 57 de state - a menţionat pictorul
Alexei Colâbneac, preşedintele juriului. Totodată,
ele vor fi publicate în prestigiosul catalog “Cea
de-a 14-a experienţă fotografică internaţională
a monumentelor 2009” („XIV-e Experience
Photographique Internationale de Monuments
2009/ XIV International Heritage Photographic
Experience 2009”).
„La acest concurs am prezentat 42 de imagini
din toată R. Moldova. Fotografia este pentru mine
mai mult decât o pasiune, reprezintă o formă de a
mă exprima”, a spus Sorenela Reniţă, eleva în clasa
a 9-a la Liceul “Mircea Eliade” din Chişinău. De
fapt, Sorenela este corespondent netitular la „Natu-

ra”, paginile revistei fiind cele în care am inserat
primele ei încercări artistice. La fel, este încă o
dovadă că revista „Natura” devine o trambulină
pentru tinerii fotografi şi jurnalişti, care descoperă
Moldova pentru ei şi pentru Europa.
Este pentru a treia oară când tinerii fotografi
amatori de la noi pot să participe la această competiţie internaţională şi să prezinte o altfel de Moldovă – cu un bogat patrimoniu natural, cultural,
istoric, spiritual. Din cele peste 120 de fotografii
prezentate la concurs ne apare un meleag pitoresc,
un cuib al tradiţiei şi autenticului. Cred că tinerii,
care au mers prin Moldova lor de-a lungul sau de-a
latul pentru a-i surprinde bogăţiile, s-au pregătit să
arate Europei că le pasă de ţara în care trăiesc.
Sânziana Codru

Drumuri de dor
Iunie 2009
Zona Padiş este una dintre cele mai spectaculoase din Munţii
Apuseni. Pe lângă peşterile grandioase prin care curg râuri
subterane şi în care clipocesc lacuri cu apă cristalină, aici se
găsesc avenuri adânci, cascade zgomotoase, stânci abrupte
şi pereţi verticali, sorburi ce înghit apele în continuu, gheţari
ce te orbesc în lumina soarelui, munţi acoperiţi cu o vegetaţie
luxuriantă, versanţi pe care pasc herghelii de cai. Toate acestea
create şi susţinute de un sistem de ape ce se ramifică zeci, poate
sute de kilometri în subteran. Cu atâtea de oferit, nici nu e de
mirare că acesta este unul dintre cele mai vizitate şi aglomerate
locuri din Apuseni şi asta chiar în pofida drumului de acces foarte
prost pe care îţi poţi strica maşina cu uşurinţă.
De fapt, multă
lume nici nu vine
cu maşina până în
Poiana Glăvoi, unul
dintre locurile de
campare autorizate şi un bun punct
de pornire pentru
majoritatea traseelor. Cei mai mulţi
preferă să facă traseul pe jos. Cei ce
vin dinspre sud şi est - cel mai adesea
mergând prin Arieşeni şi Cobleş, pe
râul Arieş în sus. Aşa am mers şi noi.
Am rămas peste noapte chiar la
poalele muntelui, pe pământul unei
mătuşe care, văzându-ne în căutarea
unui loc de campare, ne-a dat voie
să ne punem cortul în „ograda” ei
– moşia i se întindea pe o bucată de
versant şi pentru a o parcurge de la
un capăt la celălalt îţi trebuia vreun
sfert de oră. Era cel mai frumos loc de
mas pe noapte – pe un covor verde de
iarbă proaspătă, alături de pădure şi
de apa rece a unui râu zorit. De acolo
am început traseul şi acolo aveam să
revenim la întoarcere. Am discutat
multe cu mătuşa şi cu fiul ei. Îi plăcea
să asculte ce se mai întâmplă prin Moldova, iar noi o întrebam despre munte.
Ne-a servit cu caş şi lapte proaspăt şi a
insistat să lăsăm maşina în garajul lor

cât timp mergem spre Padiş. Aveam
să descoperim uimiţi imediat după ce
ne luam rămas bun că de fapt, nici nu
ştiam cum ne cheamă unii pe alţii. Nici
noi pe ea, nici ea pe noi.
Drumul spre Poiana Glăvoi, pe
marcaj cu triunghi roşu, e numai
urcuş, iar după ce treci de ultima casă
de pe coasta muntelui, iar apoi de un
gard ce delimitează judeţele Alba şi
Bihor, cărarea merge doar prin pădure,
pe un covor de flori înalte şi colorate
şi muşchi proaspeţi, străbătut adesea
de fire de apă ce îţi potolesc setea şi
te revigorează. Câteva ore mai târziu,
ajungem la un drum pietruit, în dreptul cabanei Cetăţile Ponorului.
În preajmă, e un centru speo (activ
doar pe parcursul coborârilor cluburilor de speologie în Peşteră). Puţin

mai departe, o albie secată de râu, ce
se pierde într-o gură mare de peşteră
– Peştera Căput. Era prima cavernă
din călătorie pe care o puteam explora
singuri. O cascadă de 4-5 metri, secată
atunci, formase un ochi de apă chiar la
intrare. O altă cale ce mergea pe sub
arcada peşterii îţi permitea să înconjori cascada, pentru a coborî câţiva
metri mai încolo, pe o piatră abruptă,
umedă şi alunecoasă, înaltă şi ea de
5-6 metri. Ne-a luat vreo 20 de minute
să-l trecem toţi 3. Poate ceva mai mult
– e greu să ţii măsura timpului într-o
peşteră. Mai departe, se deschide doar
un hău negru, căptuşit cu trunchiuri
de brad, inaccesibil fără echipament
special. Acolo se şi termina „explorarea” noastră.
Aveam să descoperim ulterior că
hăul avea 17 metri adâncime, iar peştera Căput e aproape verticală şi continuă tot în praguri, spre adânc. Este şi
un loc de antrenament pentru şcolile
de speologie, care însă nu e lipsită de
pericole, aici având loc accidente
aproape în fiecare an, unele fiind chiar
mortale. Aceasta e din cauza că peştera
e la cheremul capriciosului izbuc ce
curge în ea şi care se umple cu apă
de fiecare dată când plouă pe munte.
Atunci când plouă torenţial, puhoaiele învolburate
intră în peşteră
şi o inundă, aducând cu ele trunchiuri, pietre şi
ce mai colectează pe drum,
şi punând în
dificultate chiar
şi pe cei mai
experimentaţi
speologi.
După Căput,
am mers spre
Poiana Glăvoi,
unde ne-am pus
cortul. Am avut
din nou norocul să găsim un
lo c p e malu l
unui râu, dar
de această dată
între multe alte
corturi. Acolo
am şi rămas
peste noapte.
În a i nte d e a
face focul şi a
asculta chitările
celorlalţi turişti
montani, am decis să mergem la o
aruncătură de băţ, spre Poiana Ponor,
care nu e chiar o poiană obişnuită, ci
o polie. Apele care dispar în Platoul
Padiş, aflat puţin mai la nord, reapar
în Poiana Ponor, după câţiva km sub
pământ, formând un râu meandrat ce
îşi adânceşte albia în roca şi pământul
moale al poienii. După ce curge vreo
câteva sute de metri pe la suprafaţă,
râul dispare pur şi simplu, înghiţit de
câteva sorburi, ce poartă apa din nou
în subteran. Cel mai mare dintre ele
poate înghiţi lejer un om, o posibilitate
înfricoşătoare – un ultim drum prin
tenebre subpământene ce n-au fost
explorate de nimeni niciodată, şi din
care n-ai nici o scăpare. La ape mari
- când sunt precipitaţii abundente sorburile nu mai pot înghiţi toată apa,

Turism
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Cetăţile Ponorului

iar câmpia se transformă într-un lac
– de asta e numită polie. Apoi lacul se
micşorează treptat până se transformă
din nou în râu.
Am revenit la locul de campare,
trecând prin mijlocul unei herghelii
de cai în lumina unui apus de soare,
am luat o cină uşoară şi, obosiţi, ne-am
culcat, ascultând muzica de Pink Floyd
venită de la un casetofon portabil (se
sărbătorea o zi de naştere), care apoi
s-a transformat în acorduri de chitară.
Noaptea nu s-a terminat aici însă,
pentru că la 4 dimineaţa am fost treziţi
de zgomotul unui animal care se foia
pe lângă cort, – părea să sape alături.
Apoi, a intrat în antreu şi s-a îndreptat
spre o bucată de brânză şi salam pe care
le lăsasem într-o pungă. Era o vulpe
superbă, iar în lumina lunii difuzată
prin pânza cortului, momentul era
magic. Eram ca hipnotizaţi, iar vulpea,
conştientă parcă de moment, a stat o
vreme să caute prin pungă, iar după ce
ne-a auzit mişcându-ne, şi-a luat prada,
s-a strecurat pe sub cort şi a tulit-o
în pădure cu brânza şi salamul. Ziua
următoare am mers la Lumea Pierdută
şi peştera Cetăţile Ponorului.
Lumea Pierdută îşi trage denumirea
din splendoarea şi sălbăticia locului,
amplasat pe un platou carstic găurit
de avene adânci. Mucaliţii ar mai putea
spune că marcajul de traseu e făcut
anapoda din cauza căruia e chiar uşor
să te pierzi. Acum prin Lumea Pierdută trec şi câteva drumuri forestiere,
iar locul nu mai e ce era înainte, însă
chiar şi aşa rămâne foarte spectaculos
şi merită văzut.
În stânca moale sunt nu mai puţin
de 3 avene, printre cele mai adânci
din România. Două dintre ele, Negru
şi Gemănata, aveau fiecare în jur de
100 de metri adâncime şi erau unite
printr-o galerie subterană. Acum,
din cauza trunchiurilor de copaci
căzute înăuntru, galeria a fost astupată, iar adâncimea s-a micşorat.
Nici aşa însă nu se poate vedea de
la gura prăpastiei până la baza ei.
Pereţii interiori verticali şi pământul
lunecos de pe margini fac înfiorătoare apropierea de buza avenei, iar de
la distanţă de câţiva paşi nu poţi s-o
vezi în întregime, pentru că e destul
de îngustă – ca o fântână naturală
de vreo 50 de metri în diametru.
Ne-am pierdut la rându-ne în Lumea
Pierdută, atât metaforic, cât şi fizic,
aşa că am revenit la traseu la câţiva
kilometri depărtare, abia după ce am
dat de un drum forestier care ne-a
dus la familiarul drum pietruit.
După un popas pe la cabana Cetăţile Ponorului, am purces spre Cetăţile
propriu-zise – printre cele mai faimoa-

se complexe carstice din Apuseni – este
peştera cu cea mai mare intrare din
România – circa 70 de metri înălţime,
cât 2 blocuri cu 9 etaje. Coborârea
până la ea poate fi o aventură în sine,
întrucât se face pe o pantă abruptă de
pământ care, atunci când plouă, devine
foarte alunecos, iar singurul mijloc de
susţinere e o balustradă dintr-un cablu
metalic, ceea ce e mai degrabă o glumă
în acest caz.
Cel ce a denumit peştera Cetăţile
Ponorului a fost inspirat – aflate în 3
doline adânci de peste 150 de metri,
înconjurate de pereţi verticali ce lasă
doar 2 căi de acces, şi acelea foarte
dificile, cele 3 intrări sunt foarte bine
izolate de lumea din jur. Orice ar fi
păzind acele ziduri „de-a-ndoaselea”,
trebuie să fie foarte preţios. Şi este. Cea
mai impresionantă parte a monumentului se află sub pământ.
O cascadă mică se varsă în gura
principală a peşterii, alimentată de
apele ploilor şi de un şuvoi venit
dintr-o grotă de pe stânga, dintr-un lac
subteran al cărui capăt n-am putut să-l
vedem. Dar însăşi dimensiunea gurii
întunecate din faţa ta, care se pierde
imediat în subteran este copleşitoare.
Pe dreapta, pe sub o arcadă înaltă şi
ea de câteva zeci de metri, pe un drum
de grohotiş, se poate urca într-o altă
dolină, care se termină la rândul ei cu o
gură de peşteră de care însă n-am putut
să ne apropiem din cauza pietrişului
lunecos şi a pantei mari, care putea
însemna o coborâre
ca la săniuş direct în
deschiderea plină
de beznă.
Pe stânga, urcând
pe nişte scări metalice se poate ajunge
la dolina 3, în care
aveam să descoperim şi singura intrare prin care se poate
explora o parte din
peşteră. Coborâm
încet înăuntru, pe
pământ, pietriş şi
printre trunchiuri
de arbori, printr-o
pâclă de aburi cauzată de la diferenţa de temperatură
– afară sunt aproape
30 de grade, iar în
peşteră 10. Sala spre
care coborâm este
gigantică – în jur
de 50-70 de metri
înălţime, iar pe fundul ei curge un râu
subteran. În aval,
spre stânga, şuvoiul

se pierde imediat într-o cascadă. Spre
dreapta însă, dacă apa e joasă, se poate
merge chiar pe cursul râului, spre o
fereastră de lumină, dinspre care vine
un zgomot înfundat. Odată ce te apropii îţi dai seama că e o cascadă mare.
Fereastra e deschiderea din dolina 2.
Apa cascadei însă, vine tocmai din
Peştera Căput şi din sorburile Poienei
Ponor. De altfel, apa va mai ieşi odată
din subteran, în Cheile Galbenei, sub
forma unei cascade spectaculoase,
după 1700 m de peşteră, în care
formează nu mai puţin de 14 lacuri şi
numeroase cascade.
Lângă cascadă, pe dreapta, mascată
de stânci e o intrare prin care se poate
ajunge din nou în dolina 1, lângă lacul
subteran fără capăt şi gura de 70 de
metri a peşterii. Reveniţi la suprafaţă,
mai mult tăcuţi ne continuăm traseul
spre crestele munţilor. De pe 4 balcoane montate de-asupra hăului se pot
vedea dolinele şi de sus.
Mai avem o noapte de stat pe
munte, după care, de dimineaţă,
începem coborâşul. Trecem pe la
Focul Viu, un gheţar ce-şi trage
numele de la strălucirea uluitoare pe
care o are atunci când razele soarelui
lovesc în el printr-o fereastră din
tavanul grotei. Apoi, coborâm prin
Poiana Florilor şi Cheile Galbenei,
spre casa mătuşii, de care aveam să
ne despărţim o zi mai târziu, fără a
ne cunoaşte numele.
Lucian RENIŢĂ

10 Spiritualitate
Timpurile foarte grele pentru
credinţă, anii ateismului
scrântit, nu au împiedicat
familia Cotruţă de la Scumpia,
Făleşti, să ţină cuvântul
Domnului la loc de cinste.
Chiar dacă erau numiţi
„credincioşi”, doar pentru
a-i înjosi şi a-i considera
întunecaţi, ei nu se sminteau
la vorbele răutăcioase ale
oamenilor, ci aveau frică de
Cel de Sus. Peste ani, unul
dintre copiii familiei Cotruţă
– Andrei, împlineşte visul
tatălui şi se face preot. Îl
găsesc slujind la Mănăstirea
Sfintelor Femei Mironosiţe
Marta şi Maria de la Hagimus,
Căuşeni, fiind unul dintre
cei mai respectaţi şi căutaţi
duhovnici ai Basarabiei.
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Părintele Andrei Cotruţă:
mă rog pentru sufletele oamenilor

Mă huiduiau
„Credinciosul”

S-a născut şi a crescut pe vremea
când cei care credeau în puterea lui
Dumnezeu erau desconsideraţi şi
trecuţi în lista rătăciţilor. Poreclit în
semn de batjocură – „credinciosul”,
nu prea înţelegea ce se întâmplă cu
adevăratelea. „Mereu mă întrebam de
ce sunt batjocorit? Nu fur, nu fumez,
nu umblu hoinar. Credeam că dispreţul
acesta e doar din partea unor membri
necunoscători ai societăţii, dar la şcoală
eram necăjit chiar şi de profesori”,
spune părintele Andrei.
Atunci când a păşit pentru prima
dată pragul şcolii au şi început pedepsele sau, mai bine zis, răfuielile. E
trecut din clasa unde erau copiii din
mahala şi pe care-i cunoştea, în una în
care să se simtă străin şi singur. Dar şi
în aceasta i se alege un loc „potrivit”
– ultima bancă.
Deşi conştientiza că va avea probleme, mergea la biserică, urmând
îndemnul părintesc. Sigur, şicanele
apăreau, fel de fel de vorbe urâte şi
note mai mici. „Eu am iubit foarte mult
şcoala. Gândeam că doar cartea mă va
ajuta să trăiesc mai bine. În şcoală am
avut multe probleme cu profesorii,
mă străduiam să învăţ, pentru a nu
fi discreditat. Îmi ziceam că nu pot fi
desconsiderat dacă am să fiu un elev
bun. Mi se spunea, da eşti elev bun, dar
taică-tău te întunecă şi nu ştii ce e cu
tine”, povesteşte duhovnicul.
„Eram bucuros când am citit pentru prima dată în strană. Era o linişte
deosebită. Această atmosferă mi-a dat
curaj să mai vin să citesc, să fiu alături
de corişti. Bucuria, însă, a căzut scârbă.
Au fost turnători care au spus că am
citit la biserică. Luni m-au scos la careu
şi m-au pus să merg de-a lungul tuturor
şi ei mă huiduiau - „Credinciosul!”, îşi
aminteşte părintele Andrei.
Uneori, îi trecea prin gând să părăsească şcoală, dar taică-său îi vorbea:
„Las că o să vină timpul când Dumnezeu o să le orânduiască pe toate la
locul lor, se vor deschide bisericile şi
profesorii o să vină să plângă, mulţi
o se regrete, o să-şi ceară iertate. Cine
n-o să audă chemarea lui Dumnezeu o
să ardă în foc!”.

Bogăţiile sufletului sunt
cele mai de preţ

A absolvit şcoala şi s-a ales cu o
caracteristică bună, doar că se încheia
cu menţionarea – „ideologic nu este
dezvoltat”. Însă, atunci când susţine
examene de admitere la Colegiul de
Telecomunicaţii din Chişinău, pe
semne, membrilor comisiei le scapă
această „calificare”. După absolvirea
acestei instituţii îşi satisface serviciul
militar, apoi este angajat conform specializării la Bălţi, unde îşi demonstrează
aptitudinile de bun specialist, apoi de
conducător.

Apoi i s-a ivit ocazia să plece în Germania. „Văzând luxul de acolo a apărut
dorinţa de a mă îmbogăţi. Totodată mă
interesam de la cei de-acasă ce se face
cu biserica din sat şi încercam să ajut
cu ceea ce puteam. Am înţeles că totuşi
biserica rămăsese în sufletul meu, şi
la un moment dat am simţit un gol în
suflet. Am început să mă gândesc la
viitorul meu, la viitorul sufletului meu.
A apărut o dorinţă mare să mă mărturisesc şi tot drumul, când am revenit din
Germania, m-am rugat lui Dumnezeu
să mă păzească, îngânam cântări bisericeşti şi spuneam şi ectenia: „Iarăşi şi
iarăşi Domnului să ne rugăm”.
Golul din suflet l-a provocat să
se uite cu dispreţ la ceea ce adunase
până atunci. Într-o seară, revenind de
la Biserica din la Nicoreni, pe care, de
altfel, o frecventa foarte des, i s-a aprins
un foc în suflet – dorinţa de-ai sluji lui
Dumnezeu. Era într-o dilemă, nu ştia ce
să facă. Îl aşteptau şefii cărora le-a promis că revine la vechiul loc de muncă,
subalternii, proiectele începute.
Soţiei Valentina i-a spus franc: „Eu
vreau să plec la seminar”. Ideea nu a
fost salutată de la bun început, iar viitorul slujitor al Domnului se tot ruga:
„Doamne, ajută-mă, luminează-mă.
Poate nu e de la Tine, e o aprindere de
moment?!”
„Era un timp urât afară, ploua
năprasnic şi atunci m-am gândit să ies
să o întâlnesc pe soţie de la serviciu, de
fapt, pentru prima dată făceam acest
lucru. Înainte de a mă porni mi-am
oprit privirea la Icoana Maicii Domnului şi am simţit o trăire deosebită,
parcă m-a chemat. M-am apropiat şi
plângeam în hohot. „Maica Domnului, eu sunt poate rătăcit, multe nu le
ştiu, mult m-am rupt de biserică, dar
nu ştiu e de la sine sau e o chemare de
la Dumnezeu, ajută-mă să-mi găsesc
pacea…Şi parcă m-am liniştit. A venit
pace în suflet, parcă am auzit un glas:
„Fii liniştit totul se rezolvă, totul s-a
hotărât!”. Mi-a dat o mare speranţă. În
faţa instituţiei o aştept pe soţie. Când
s-a apropiat am observat că avea faţa
senină, ca şi cum nu se întâmplase
nimic şi asta m-a bucurat foarte mult.
Ea mi-a spus: „Ţi-e greu, ai nevoie de
ajutorul meu, trebuie să pleci!”. Am
îmbrăţişat-o şi am început să plâng
de bucurie”, îşi aminteşte cu profunde
emoţii părintele Andrei.
A mers la preotul de la Petreşti,
Ungheni, aşa precum o făcea în copilărie, însoţit de taică-său. Tot drumul s-a
rugat Domnului să-l ajute să poată sta
de vorbă cu părintele. I-a cerut sfatul şi
i-a spus că se simte sărac, chiar dacă a
adunat o mulţime de averi, a accentuat

că sufletul are nevoie de alte bogăţii
decât cele materiale. Părintele l-a încurajat şi l-a binecuvântat să facă studii la
Seminarul Teologic de la Chiţcani.
Ajuns aici avea o sete nemaipomenită de a învăţa. Citea o mulţime
de cărţi, era în căutare, în dorinţa de
cunoaştere. A fost un elev sârguincios
şi s-a bucurat de încrederea acordată
de profesorii şi feţele bisericeşti de la
Seminarul de la Chiţcani. În timpul
studiilor a fost diaconit şi preoţit. Şi-a
dorit aprofundarea cunoştinţelor şi a
urmat Academia Teologică de la Kiev.
În acelaşi timp era inspector la Seminar
şi preda două materii – Catehismul şi
Teologia morală. Acum 12 ani, este
susţinut şi binecuvântat de regretatul
Episcop Dorimedont, în ridicarea unei
mănăstiri de maici în apropiere de satul
Hagimus, Căuşeni. Astfel, părintele
devine duhovnicul acestui sfânt locaş.
Datorită acestui deosebit preot pe
lângă mănăstire este deschisă o şcoală
de regenţie.

Ne rugăm pentru
vindecarea oamenilor
- Ce vă doriţi cel mai mult, părinte,
atunci când vedeţi că un creştin vine la
mănăstirea a cărui duhovnic sunteţi?
- Vreau ca omul să se ducă încurajat.
Important este să vadă de ce a ajuns
la respectiva stare, care e motivul
– copiii nu-l ascultă, sunt necazuri în
familie. De unde a pornit boala? Mereu
spun, dacă boala o tratezi, lucrurile se
schimbă. Nu poate fi aşa ca noi să vrem
să ne schimbăm, iar D-zeu să nu vină
în întâmpinarea noastră. Omul când
îşi pune o hotărâre, vede o schimbare
şi atunci ne rugăm şi noi cei de la
Mănăstire.
- De ce lăcrimaţi, uneori şi plângeţi,
în timpul Sfintei Liturghii, dar şi când
ţineţi predica pe amvon?
- Eu cred că un preot trebuie să
plângă totdeauna, pentru că povara
pe care o are este una foarte grea.
El răspunde de sufletele oamenilor,
răspunde de cuvântul care îl aduce,
răspunde de viaţa lui şi a enoriaşilor.
Când săvârşesc Sfânta Liturghie stau
într-un foc mare. Dumnezeu l-a pus
pe un putregai în această slujire, să
mijlocească pentru oamenii care
sunt în biserică. Vin lacrimi şi pentru
mine, dar şi pentru lumea care se află
în faţă.
- Sigur, trăiţi momente de împlinire,
de bucurie…
- Se mai întâmplă să plâng şi de
bucurie pentru că văd că Dumnezeu îi

adună pe creştini, îi scoate din lumea
grijilor, dar şi împlinirilor. Trebuie să
fii conştient că ei aşteaptă de la tine ceva
fiind slujitor al lui Dumnezeu.
Despre părintele Andrei Cotruţă
se vorbeşte foarte frumos, cu cele mai
dulci şi dragi cuvinte. Însă, duhovnicul
spune că trebuie să ne rugăm la Dumnezeu ca lauda să nu ne ducă la cădere.
„Cu darul, cu ajutorul lui Dumnezeu
le poţi face pe toate. Harul lui Dumnezeu magnetizează, dar dacă tu te crezi
atotputernic - greşeşti foarte mult. E
nevoie de smerenie, or ea stă la baza
mântuirii noastre. Atunci când cineva
te laudă, trebuie să lupţi, să fii smerit
şi să atribui meritul Celui de Sus. Dacă
vrei să omori pe un creştin nu prea
bine pregătit atunci să-l lauzi”, susţine
părintele Andrei.
Preotul spune că regretă că de multe
ori ceea ce este normal e tratat drept
fanatism. Chiar şi de a posti regulat, de
a frecventa biserica. „S-a ajuns la o aşa
rătăcire, la o banalitate că lucrurile normale sunt considerate fanatism. Este o
durere – lucrurile anormale ajung a fi
declarate normale. Firescul este criticat,
considerat demodat.. Normalitatea de a
te ruga, de a merge la biserică, de a citi
cărţi sfinte este considerată o prostie
acum. Dar nu e aşa, asta e o viaţa creştinească firească”.
Părintele Andrei Cotruţă se roagă
către Dumnezeu să poată ajuta oamenii. Recunoaşte că le vorbeşte creştinilor, uneori, poate prea dur, dar vrea să
ajungă la normalitate. „Trebuie să ştii
cum să ajungi la sufletul creştinului.
Nu interzicerea, dar arătarea greşelilor apropie pe cineva de biserică. Nu
resping omul, caut modalităţi pentru
a discuta. De la creştini se cere ceva
– să se lase toate lucrurile rele”, zice
duhovnicul.

Credinţa fără faptă
este moartă
- Ce întrebări vă pun creştinii?
Care-s problemele care-i macină cel
mai mult?
- Cel mai mult destrămarea familiei. Mulţi nu vin să zică părinte unde cu
ce am greşit în viaţa asta, dar o încep
cu - m-o lepădat soţul sau soţia, copiii
nu mă ascultă. Necazul şi durerea îl
aduce. Uite mi-o făcut, mi-o legat, uite
vecinul e aşa. Toţi sunt răi. Vrăjile, de
care are frică multă lume, sunt superstiţii. Omul le crede şi vede vina în
alţii, ci nu în sine. Atâta timp cât în noi

lucrează harul lui Dumnezeu, mergem
la biserică, ne mărturisim, ne împărtăşim, nicio vrajă nu se lipeşte. Să nu
ne temem noi de vrăji! Să ne ferim de
păcat şi să avem frică de Dumnezeu.
Unde se aşează musca? La murdărie.
Porcul se duce la mizerie, albina - la
floare. Îngerii vin unde e curăţenie.
Totul depinde de starea noastră. Noi
suntem cei care deschidem uşa la
vrăji.. Începem a învinui pe oricine.
Diavolul nu lucrează singur, deşi ar
putea. El lucrează prin Ioana care nu
merge la biserică, nu se mărturiseşte,
nu se împărtăşeşte, şi-i dă în cap să
ducă să facă rău Mariei şi cealaltă la
fel e nesocotită ca şi creştină. Se încep
a învinui şi urî şi nu observă că sunt
ostatecele satanei. Dacă Ioana purta
duhul lui Dumnezeu nu avea să se
pună în slujirea diavolului, iar Maria
– e la fel, or diavolul nu lucrează acolo
unde e sfinţenie. E la modă acum să
se vorbească despre legarea cununiei
– dar e un motiv. Tu să-ţi dezlegi
păcatele, poate ai zămislit copilul în
necununie, în desfrânare. Păcatul
porneşte de acolo, de la tine şi de asta
ea nu se poate mărita. Da, sunt vrăji,
dar ele depind de credinţa noastră.
Dacă am fi credincioşi nu am accepta
să lucrăm în slujba demonilor.
- De multe ori auzim replica – pe
când era ortodoxă avea un comportament tare rău, acum de când e la
sectanţi e un om deosebit…
- Ortodoxia trebuie trăită, nu doar
să ne limităm la a fi botezaţi şi cununaţi. Nu se vine cu credinţă la Sfintele
Taine, mulţi o fac din fală, dar aste e
o făţărnicie. În ortodoxie trebuie de
urmat pe Iisus şi e important de ţinut
Legea lui Dumnezeu. Credinţa fără
faptă este moartă şi fapta fără credinţă
la fel. Una fără alta nu poate exista.
Dacă tu faci în fală şi nu pentru Hristos,
atunci acesta e fariseism. E un teatru
de prost gust, parcă ar fi nişte sperietori
pentru păsări.
- Ce sfat important le daţi tuturor
creştinilor?
- Să aibă prezenţa lui Dumnezeu
permanent în suflet. Să fie mărturisiţi,
să fie împăcaţi în faţa lui Dumnezeu
şi să nu se teamă de moarte. Moartea
nu este o tragedie – e o bucurie, o
descătuşare, noi ne ducem pe mâna lui
Hristos. Să facă bine şi să vină cât mai
des la sfânta biserică.
Dinu RUSU

Efectele miraculoase

ale semnului crucii şi ale rugăciunii
Oamenii de ştiinţă ruşi au dovedit
experimental proprietăţile miraculoase ale semnului crucii şi ale rugăciunii. „Am stabilit că vechiul obicei
al facerii semnului crucii deasupra
mâncării şi băuturii, înainte de masă,
are un profund sens mistic. În spatele
lui este un folos practic: mâncarea
este purificată efectiv instantaneu.
Este un mare miracol, ce se întâmplă
fizic în fiecare zi”, a declarat fizicianul
Angelina Malakhovskaya, citată de
publicaţia Zhizn.
Malakhovskaya a studiat puterea
semnului crucii timp de aproximativ
zece ani. A făcut numeroase experimente descoperind proprietăţile
bacteriale unice ale apei după ce
este binecuvântată cu o rugăciune
ortodoxă şi cu semnul crucii. Studiul
a mai observat un nou şi necunoscut
efect al Cuvântului lui Dumnezeu,
de transformare a structurii apei, în
special densitatea ei optică în spaţiul
spectral ultra-violet.
Oamenii de ştiinţă au studiat
impactul rugăciunii Tatăl nostru şi
al semnului crucii asupra bacteriilor

patogenice. Toate mostrele conţineau anumite bacterii. S-a observat
că dacă se rosteşte rugăciunea
domnească şi se face semnul crucii
asupra apei, numărul de bacterii
dăunătoare scade de şapte, zece,
sute chiar mii de ori. Rugăciunea a
fost spusă atât de către credincioşi
cât şi de necredincioşi, iar numărul
bacteriilor, indiferent de mediu, a
scăzut faţă de mostrele de referinţă.
Oamenii de ştiinţă au mai dovedit
efectul benefic al rugăciunii şi al
semnului crucii asupra oamenilor.
La toţi participanţii la teste presiunea sângelui s-a stabilizat, iar
parametrii s-au îmbunătăţit. În mod
uimitor, parametrii s-au modificat
în direcţia necesară vindecării: la
oamenii hipotensivi presiunea sângelui a crescut, iar la hipertensivi
a scăzut. S-a mai observat că dacă
semnul crucii este făcut neîngrijit
şi fără să atingă punctele corespunzatoare – centrul frunţii, centrul
plexului solar şi umerii - rezultatele
pozitive ale testelor sunt mai slabe,
sau chiar absente.

CASA ŞI FAMILIA TA

Trandafirul,
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LA PLĂCINTE,

aşa cum nu îl ştiaţi

Legendele trandafirului

ÎNAINTE!
Ciorbă de văcuţă

Ingrediente: 700 g pulpă vită sau viţel, 3 cartofi,
2 morcovi, 1 ardei gras, 4 cepe, 2 linguri bulion sau
250 g suc de roşii, 1 l borş de casă sau borş la plic,
delikat, verdeţuri (patrunjel, mărar, leuştean), cimbru
preferenţial, smântână preferenţial.
Mod de preparare: Tăiem carnea cuburi şi o
punem la fiert în 3,5 l apă rece. Când se formează
spuma o strângem cu o spumiera şi lăsăm să fiarbă
carnea în continuare.
Pe la jumătatea fierberii adăugăm legumele
tăiate, acoperim cu un capac şi lăsăm să fiarbă.
După ce legumele şi carnea sunt aproape fierte
adăugăm bulionul sau sucul de roşii, asezonăm cu
sare sau delikat şi mai lăsăm până începe să clocotească, atunci adăugăm şi borşul şi mai lăsăm pe
foc 5 minute după ce ciorba începe să fiarbă.Tăiem
pătrunjelul și leușteanul mărunt și o adăugăm în
ciorbă împreună cu cimbrul, dacă doriţi şi puţin
mărar.
Acoperim oala preţ de 5 minute ca să se îmbine
aromele, apoi ridicăm capacul.
Servim cu o lingură de smântână şi ardei iute.

Salată de boeuf

Ingrediente: 1/2 kg rasol de vită(se poate pregăti
acest tip de salată şi cu carne de pasăre, de preferat
pieptul), 2 borcănașe maioneză, 5-7 cartofi mari, 4
morcovi, 3 rădăcini pătrunjel, 2 rădăcini păstârnac,
1 ţelină medie, 200 gr mazăre boabe fiartă sau conseravă, 3-5 castraveciori acri, 2 ouă fierte tari, pătrunjel
verde (se pot adăuga şi măsline fără sâmburi, gogoşari
în oţet, 2 linguri muştar).
Mod de preparare: Carnea bine spălată, împreună
cu morcovii, părtunjelul, păstârnacul şi ţelina, toate
bine curăţate, se pun într-o oală cu apă (cu sare)
clocotită. Se fierb bine, apoi se scot şi se lasă la
răcit.
Separat se fierb cartofii în coajă. Se lasă la răcit,
apoi se curăţă. După ce s-au răcit şi s-au scurs,
carnea, ţelina, morcovii, pătrunjelul, cartofii, ouăle
fierte(albuşul), castraveciorii, eventual gogoşarii şi
măslinele se taie în cubuleţe mici.Totul se amestecă
cu o lingură de lemn. În final se adaugă maioneza,
sare şi piper după gust. Se ornează după preferinţă.

Plăcintă cu cireşe amare

Ingrediente:
Pentru aluat: 300 g făină, 200 g unt, 200 g zahăr
pudră, 5 ouă.
Pentru umplutură: 600 g cireşe amare (vişine),
150 g zahăr tos, 5 albuşuri.
Mod de preparare: Din făină, unt, zahăr pudră
şi gălbenuşuri se prepară aluatul, din care se întinde
o foaie de mărimea tăvii în care se aşează. Se coace
pe jumătate, apoi se toarnă pe deasupra umplutura
preparată din cele 5 albuşuri ramase de la prepararea aluatului care se bat cu zahărul, la urmă
adăugându-se cireşele (sau vişinele) fără sâmburi.
Se nivelează cu lama unui cuţit, modelând deasupra
rânduri sau gratii, se introduce tava în cuptor şi se
coace plăcinta la foc potrivit.

Salată de fructe

Ingrediente: 2 mere, 2 pere, 2 mandarine, 1 grapefruit roz, 2 piersici, vişine (pot fi şi din compot sau vişinată), 1 păhărel apă, 6-8 tablete de zaharină, 1 păhărel
cognac sau rom, 1 pahar vin alb sau şampanie
Mod de preparare: Tabletele de zaharină se
topesc în apă, într-o salatieră, când s-au dizolvat
se adaugă cognacul şi vinul. În acest sos se adaugă
fructele spălate, curăţate şi tăiate cuburi sau lamele
şi fără sâmburi. Se ţine la rece 1 oră şi se serveşte în
cupe peste care se presară miez de nucă tăiat mărunt
cu cuţitul.

Trandafirul, ca floare a dragostei, trebuia
să fie asociată Afroditei. Unele poveşti spun că
trandafirul a apărut odată cu zeiţa frumuseţii,
din spuma mării, înconjurând-o ca o ghirlandă.
Alte legende spun că trandafirul s-ar fi născut
dintr-un surâs al lui Cupidon, iar spinii ar
fi, de fapt, săgeţi metamorfozate ale zeuluicopil.
O legendă grecească spune că trandafirul ar
fi fost destinat să fie, încă de la naştere, cea mai
frumoasă floare. Zeiţa florilor, Chloris, a creat
trandafirul din trupul unei nimfe moarte,
foarte dragă ei, şi a vrut ca noua floare să nu
aibă pereche pe lume. De aceea, i-a convocat
pe ceilalţi zei ca fiecare să-i dăruiască câte
ceva din atributele lor: parfumul ameţitor,
strălucirea, veselia şi farmecul. La urmă, Ares,
zeul războiului, i-a dat în dar spinii, pentru ca
floarea să îşi poată apăra frumuseţea.
Un mit hindus arată că doi dintre marii
zei s-ar fi certat odată pentru că nu se puteau
pune de acord cu privire la cea mai frumoasă
floare din lume. Vishnu prefera trandafirul, iar
Brahma, care nu văzuse niciodată o asemenea
floare, prefera lotusul. Când Vishnu i-a arătat
pentru prima dată un trandafir, rivalul său a
trebuit să fie de acord că nici floarea de lotus
nu îl putea întrece.
Despre spinii trandafirului, Zarathustra
spune că aceştia sunt invenţia diavolească a
spiritului răului, Ahriman.
Legat de diferitele culori ale trandafirului
există la fel multe legende. Se spune că la
început, trandafirul era numai alb şi că s-ar fi
transformat în roşu când Jupiter a surprins-o
pe Venus scăldându-se într-un lac înconjurat
de trandafiri. O altă legendă arabă povesteşte apariţia trandafirului galben: profetul
Mahomed, aflat departe de casă, presimte că
soţia sa, Aisha, nu îi este credincioasă şi cere
în vis sfatul Arhanghelului Gavriil; acesta îi
spune să se întoarcă acasă, să-i spună soţiei
să arunce din mână obiectul pe care îl are şi
dacă acesta îşi va schimba culoarea, atunci va
avea dovada necredinţei. Aisha şi-a întâmpinat
soţul cu un buchet de trandafiri albi în mână,
care au devenit galbeni atunci când au atins
apa lacului în care au fost aruncaţi. Persanii
au o poveste locală despre trandafirul roşu:
o privighetoare îndrăgostită de un trandafir

de roze. Tot ce se discuta aici avea un caracter
confidenţial, de unde sintagma “sub rosa” (sub
trandafiri), cu înţeles de TAINĂ.

Trandafirul în istorie

Responsabil de aducerea trandafirului în
Europa se pare că este Alexandru cel Mare,
care, după un război în Persia, a adus cu el
nenumărate comori, printre care şi trandafirul. Herodot este însă de părere că nu
Alexandru cel Mare, ci Midas, regele mitic, a
adus floarea pe pământ grecesc.
Oricum, asiaticii au realizat primele
încrucişări. Confucius scrie că împăratul
Chinei avea peste 600 de cărţi despre trandafiri, pentru a şti cum să-şi îngrijească florile
preferate.

alb, l-a îmbrăţişat atât de strâns, încât spinii
i-au străpuns inima şi sângele a colorat în roşu
floarea - această poveste persană l-a inspirat
pe Oscar Wilde atunci când a scris povestea
“Privighetoarea şi trandafirul”.
Trandafirul ca simbol
Demult, în Italia, trandafirul era “floarea
cererilor în căsătorie”: îndrăgostitul presăra în
faţa casei iubitei sale petale de flori, iar dacă
a doua zi erau măturate, atunci declaraţia
era respinsă; dacă însă petalele se găseau tot
***
acolo, nu mai rămânea decât să se hotărască
Despre Valentina Jamba din Soroca poţi
ziua logodnei.
În acelaşi timp, trandafirul mai înseamnă spune multe, dar eu am să fiu mai laconică.
şi iubire tragică, despărţire: - în Antichitate, Precum e şi firea ei de matematician – scurt,
trandafirul era floarea funerară a femeilor; clar şi cuprinzător. A absolvit facultatea de
pe mormintele soţiilor, romanii aşezau matematică la Universitatea din Chişinău,
flori zdrobite, simbol al inimii îndurerate; predă informatica la Colegiul tehnic-agricol
- tot la romani exista o sărbătoare a întregii şi este preşedintele Organizaţiei Teritoriale
comunităţi în care se celebra ziua strămoşilor Soroca a Mişcării Ecologiste din Moldova.
- sărbătoarea purta numele de Rosalia, pentru Pe cât de “temută” e la serviciu, pe atât de
că trandafirul era floarea spiritelor; de la caldă, întreprinzătoare şi îndrăgostită este
această sărbătoare vine numele românesc al de tot ce-i frumos. Crezul ei dintotdeauna
– decât să faci o gunoişte, mai bine sapă o
Rusaliilor.
În afară de romani, şi grecii, egiptenii şi fântână, sădeşte un parc, o livadă, o florărie.
celţii cunoşteau semnificaţia funerară a florii. Şi dânsa o face cu mare dăruire. Împreună
La celţi, un arbust de trandafir alb, sădit pe cu soţul Victor Jamba, directorul SA “Dana”,
mormântul celor dragi, simboliza pacea şi au crescut doi copii, au construit o casă, au
săpat o fântână, au sădit o livadă de nucari
fericirea în lumea de dincolo.
Printre alte numeroase simboluri ale florii, şi au amenajat o alee de trandafiri chiar în
mai exista o semnificaţie destul de ciudată curtea casei. Şi-au îmbrăcat existenţa, de
- confidenţialitate, secret, tăcere -, care datează primăvara până toamna târziu, în mirosul
din epoca romană şi care îşi trage însemnătatea şi curcubeul de culori al trandafirilor. Să-i
din evenimente reale: banchetele romane, care admirăm împreună...
erau un bun pretext
pentru întruniri
politice cu caracter secret şi unde se
puneau la cale alianţe şi comploturi.
La aceste banchete,
trandafirul juca un
rol important: petale de trandafir erau
răspândite peste tot,
în havuzuri curgea
apa de roze şi toţi
invitaţii se împodobeau cu trandafiri. Existau cameAături de feciorul Dorin, student la medicină
re secrete pentru
şi nepotul Robert
întruniri politice
care erau şi ele pline

Regulile de aur ale bunicii
(privind legumele şi zarzavaturile)

Sfaturi pentru
conservare

· Legumele cu consistenţa
moale nu trebuie să fie păstrate
mai mult de 2-3 zile; în locuri
uscate, acestea se vestejesc repede, iar la umiditate mucegăiesc
repede şi iau un miros neplăcut.
Cele mai bune condiţii de păstrare sunt la temperaturi mici, în
cutii de lemn sau coşuri de papură, care atrag şi reţin umiditatea
şi, totodată, permit o mai bună
aerisire a legumelor.
· Legumele se păstrează bine
în pivniţă, numai dacă aceasta
este uscată şi bine aerisită; dacă
este prea cald, legumele se veştejesc, apoi se usucă, iar dacă
este prea umed, putrezesc. Este
necesar ca legumele să se aşeze în
pivniţe numai pe timp uscat.
· Rădăcinoasele, morcovul,
pătrunjelul, păstârnacul, ţelina, ridichile, sfecla, înainte de
a se aşeza în pivniţă, se curăţă
de pământ, fără a se spăla şi
se lasă puţin la soare, pentru
a nu mai fi umede. Se înlătură
apoi rădăcinile vătămate. În
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pivniţă se aşează în nisip curat,
culcate vârf la vârf, în straturi
suprapuse. Nisipul, bine uscat,
trebuie să le învăluie în aşa fel
încât să nu se atingă între ele.
Nu se aşează zarzavaturile în
picioare, aşa cum cresc ele în
pământ, deoarece în acest fel
s-ar dezvolta frunzele, iar legumele şi-ar pierde gustul.
· Legumele pentru conservat, pe cât posibil, nu trebuie
păstrate mai mult de 24 ore de
la recoltare.

Sfaturi pentru
preparare

· Legumele, se recomandă
a fi fierte în aburi, deoarece, fiind supuse unei încălziri
încete, celuloza se înmoaie şi
devine mai fină, iar pierderile
de vitamine şi săruri minerale
sunt reduse.
· Pentru ca piureurile de
legume să reuşească, legumele
trebuie fierte ca pentru soteuri.
Aceste puireuri trebuie preparate
repede, înainte de ora mesei;
dacă nu este posibil se ţin în baia
de apă până ce se servesc.

· Varza acră dobândeşte o
aromă deosebită, dacă la gătit
se fierbe cu suc de mere sau
citronadă.
· Cartofii îşi vor păstra culoarea deschisă la piure dacă în apa
în care au fiert se adaugă puţin
oţet.
· Nu folosiţi lapte rece când
pregătiţi piureul de cartofi, căci
acesta îl înnegreşte, deci folosiţi
lapte fierbinte.
· După ce aţi tocat vinetele şi
nu aţi pus încă uleiul, adăugaţi
un gălbenuş de ou crud. Vor
căpăta un gust mai bun.
· Spanacul este o legumă
foarte bogată în săruri minerale
şi vitamine. Pentru a-i păstra
culoarea verde, se fierbe într-un
vas descoperit la foc potrivit.
· Ceapa n-o să vă stoarcă
lacrimi când o tăiaţi, dacă o treceţi
în prealabil printr-un jet de apă
fierbinte, apoi de apă rece. Dacă tot
pişcă, înfigeţi în vârful cuţitului cu
care tăiaţi un miez de pâine.
· Ceapa tocată nu se mai
înnegreşte la prăjit, dacă înainte
de a o pune în uleiul încins, o
pudraţi cu făină.

De ce plânge
bebeluşul noaptea?

Puţini bebeluşi reuşesc în
primele luni de
viaţă să doarmă neîntrerupt
toată noaptea.
Coşmarul orelor de plâns începe după primele trei
săptămâni şi se repetă mai rar, după
ce se împlinesc trei luni. Motivele
sunt foarte variate. Ori de câte ori
plânge seara, verifică dacă îi este
foame, frig sau dacă are scutecul ud.
Poate să plângă şi din cauza durerilor
de burtică, după ce a mâncat, sau
pentru că nu a reuşit să regurgiteze.
Pediatrii sunt de părere că majoritatea bebeluşilor plâng seara
pentru că sistemul lor nervos nu e
obişnuit cu stimulii din jur: zgomote, muzică, voci sau lumină. Când
totul pare în regulă, dar copilaşul
continuă să plângă, ia-l în braţe,
mângâie-l şi plimbă-l prin cameră.
Câteva linguriţe cu ceai cald îl vor
ajuta să se liniştească.
Odată ce a ajuns la 5,5 kilograme,
bebeluşul nu ar trebui să se mai trezească din somn noaptea pentru a cere
de mâncare. Chiar dacă mai plânge
după miezul nopţii, poate fi doar un
obicei de care trebuie să îl dezveţi.
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Cireşele, mai tari ca aspirina
Fiind sărace în calorii,
dar bogate din punct de
vedere nutritiv, cireşele sunt
recomandate şi în curele
de slăbire. Deşi în ultimii
ani mercurul termometrelor
„a sărit“ de temperaturile
obişnuite pentru un început
de primăvară şi putem
să adoptăm lejer încă din
aprilie piese de rezistenţă
din garderoba de vară, mulţi
dintre noi simţim că a venit
într-adevăr vara în momentul
când gustăm primele
cireşe. Este extraordinar de
important să le consumăm.
Iată şi de ce!

Dietă

Adăugarea cireşelor în dietă, alături
de un stil de viaţă sănătos, ne poate
scuti de multe neplăceri legate de
bunăstarea organismului. Cireşele
roşii conţin antocianine, antioxidanţi
puternici care reduc riscul apariţiei
bolilor de inimă. Şi nu doar atât.
Cercetătorii de la Universitatea din
Michigan au demonstrat că o dietă
bogată în cireşe reduce nivelul crescut
al colesterolului şi trigliceridelor din

organism. Riscul de a deceda din cauza
bolilor de inimă este cu 58% mai mic la
bărbaţii care adaugă frecvent în dietă
alimente bogate în antioxidanţi, faţă
de cei care au consumat mai puţine
fructe şi legume.
Oamenii de ştiinţă cred, de asemenea, că dacă mâncăm cu regularitate cireşe, putem scădea riscul de
a dezvolta cancer la colon, datorită
antioxidanţilor prezenţi, antocianine
şi cianidine. Un alt studiu desfăşurat
pe cobai a demonstrat că aceşti doi
antioxidanţi împiedică formarea
tumorilor la colon.

Eat red! Live green!

... adică mănâncă roşu şi trăieşte
verde. Un îndemn pe care dacă îl
urmăm avem doar de câştigat, pentru
că aceste fructe nu sunt doar gustoase,
ci au fost înzestrate cu numeroase
proprietăţi: conţin opt vitamine (B1,
B2, B6, C, E, P, A, PP), şase minerale
(potasiu, fier, calciu, magneziu, fosfor,
sulf).
Deşi proaspete le putem găsi doar
opt săptămâni, putem consuma cireşe
de-a lungul întregului an, dacă le
congelăm sau le uscăm. Antocianinele, pigmenţii conţinuţi de cireşe,
au proprietăţi anti-inflamatorii, antiîmbătrânire şi anti-cancerigene.

Stopează evoluţia
infecţiilor

Prin simplul gest de a consuma 20
de cireşe pe zi luptăm de 10 ori mai

puternic asupra inflamaţiilor din
organism, decât dacă am lua o aspirină, ne spun specialiştii americani.
O altă cercetare efectuată de către
centrul Human Nutrition Research,
de la Universitatea din California,
a constat în administrarea, pe zi, a
câte două porţii de 280 de grame
de cireşe unor femei sănătoase cu
vârste cuprinse între 20 şi 40 de ani.
S-a constatat o reducere cu 15% a
nivelului acidului uric, a proteinei
C-reactivă (indică inflamaţii în organism) şi a oxidului nitric. Cercetătorii
au concluzionat: compuşii din cireşe
pot inhiba procesele inflamatorii în
organism. Oxidul nitric este implicat
în osteoartrită şi artrita reumatoidală.

Ne ajută să dormim bine

Cireşele sunt o sursă bună de
melatonină, o substanţă care ajută la
îmbunătăţirea ritmului circadian şi
a instalării somnului. Compuşii din
cireşe reduc durerile provocate de
artrite şi gută, reduc riscurile instalării diabetului şi ajută în tratamentul
pierderilor de memorie.
Numeroase studii au arătat că
fitonutrienţii din cireşe protejează
neuronii împotriva deteriorării. Specialiştii de la Universitatea din Boston
au demonstrat că putem menţine
sănătatea creierului dacă adăugăm în
dietă alimente bogate în antioxidanţi,
iar cireşele sunt campioane la acest
capitol.

Cura cu căpşuni normalizează
funcţionarea sistemului nervos
Prin compoziţia lor chimică, căpşunile tonifică şi remineralizează
organismul, încetinind procesul de
îmbătrânire. Căpşunile sunt diuretic
active, stimulând eliminarea acidului
uric, a toxinelor şi a excesului de colesterol din corp. Conţinând vitamina E,
vitamine din complexul B şi mangan,
consumul de căpşuni ajută funcţionarea normală a sistemului nervos, fiind
indicate atât în astenii, cât şi pentru
prevenirea insomniilor. Conţinând
fier, component al hemoglobinei din
sânge şi cupru, care ajută la absorbţia
fierului, căpşunile sunt recomandate
în tratamentul anemiilor. Au acţiune
benefică asupra ficatului, ajutând,
prin vitamina K pe care o conţin, la

funcţionarea normală a acestui organ.
Cura cu căpşuni este benefică în insuficienţa hepatică, în litiaza biliară şi
dischineziile biliare. Căpşunile au rol
hipotensor, fiind indicate în hipertensiune arterială şi alte boli cardiace.
Mai sunt indicate şi în afecţiuni renale,
inclusiv litiaze, reumatism, ateroscleroză, gută, varice, intoxicaţii alcoolice
sau cu tutun, tuberculoză. Conţinând
doar puţine zaharuri, dar şi vitamina
E, care este hipoglicemiantă, căpşunile
pot fi consumate şi de către diabetici,
dar în cantităţi mai mici. Pentru
nediabetici se recomandă cure cu
căpşuni de 250-500 g/zi, de preferinţă
dimineaţa, timp de 7-14 zile. Diabeticii pot consuma până la 300 g de

Transpiraţie excesivă
« Mi-i foarte genă să vă întreb, dar de la un timp încoace transpir abundent, mai
ales acum, vara. E o problemă deranjantă pentru mine, cât şi pentru cei care
se găsesc în preajma mea, cred. Ce-i de făcut?” – ni se destăinuie I. Dănilă din
Nisporeni. Iată de ce am decis să plasăm acest material în paginile revistei noastre.
Cred că vom satisface rugăminţile nescrise a mai multor cititori de-ai noştri.

Transpiraţia este un fenomen
normal şi necesar pentru menţinerea
temperaturii constante a corpului.
Hiperhidroza este transpiraţia excesivă, care poate fi generalizată sau
locală, în special la nivelul mâinilor,
picioarelor şi axilelor. Intensitatea
transpiraţiei se diminuează o dată cu
înaintarea în vârstă.
În afară de miros, semnele transpiraţiei excesive sunt: mâinile permanent umede, sudoarea mâinilor
impregnează coala de hârtie, transpiraţia la nivelul axilelor umezeşte hainele, încălţămintea şi hainele se uzează
mai rapid din cauza transpiraţiei, apar
modificări ale unghiilor.

Remedii pentru
combaterea mirosului
neplăcut de transpiraţie:

• Se fac băi locale sau generale cu
decoct din frunze de nuc. Se pun 100
g de frunze uscate la 2 l apă şi se fierb
timp de 10-15 minute. Se pune decoctul
în cada cu apă caldă şi se fac băi generale sau locale timp de 20 de minute.
• Se beau 4 căni pe zi cu infuzie de
salvie. Se pune o lingură de plantă la
o cană de apă clocotită, se acoperă, se
lasă 10-15 minute, se strecoară, apoi
se bea.

Remedii pentru
combaterea transpiraţiei
picioarelor:

• Se fac băi cu ulei de levănţică. În
6-7 l de apă caldă se pun 2-3 picături
de ulei şi se ţin picioarele în apă 15-20
de minute.
• Se fac băi calde cu apă şi bicarbonat de sodiu. Se pun două linguriţe
de bicarbonat de sodiu în 2 l apă
caldă şi se ţin picioarele în ea 15
minute. Baia se repetă de 2-3 ori pe
săptămână. Se pulverizează apa cu
bicarbonat de sodiu şi în interiorul
încălţămintei.
• Se fac băi cu infuzie caldă din
frunze de salvie.
• Se fac băi zilnice cu sare de
mare.
• Se fac băi cu apă şi oţet alimentar.
Se pun 100 ml oţet în 2 l de apă caldă
şi se ţin picioarele în ea timp de 15
minute. Procedeul se repetă de 2-3 ori
pe săptămână.
• Se fac băi cu infuzie de coada
calului şi 50 g frunze de nuc. Se pun 50
g de coada calului şi 50 g frunze de nuc
în 2 l apă clocotită, se acoperă vasul şi
se lasă să stea 10-15 minute. Se mai
pun încă 2 l de apă şi se ţin picioarele
în acea apă timp de 15-20 minute.

Tratament naturist
pentru acnee
căpşuni zilnic. În plus, căpşunile au
şi acţiune bactericidă şi antihelmitică.
Contra oxiurilor se mănâncă 500 g de
căpşuni dimineaţa, pe stomacul gol,
fără a consuma altceva până la prânz.
Ceaiul din frunze de căpşuni este un
bun curăţitor al sângelui. El poate fi
folosit şi în inflamaţii şi abcese ale
gurii şi ale gingiilor. Pentru dezinfectarea căilor urinare şi combaterea
diareei se poate lua pulbere din frunze
uscate de căpşuni, de 3 ori/zi, câte o
linguriţă. Căpşunile sunt contraindicate persoanelor alergice, cărora le
poate produce urticarie.

Păpădia
Păpădia (Taraxacum officinale) este o plantă perenă foarte răspândită şi
cunoscută, care înfloreşte din luna aprilie până la sfârşitul lunii septembrie.
În unele zone i se mai spune “papă lungă” sau “părăsita găinilor”. În scopuri
terapeutice, de la păpădie se folosesc atât frunzele, cât şi rădăcinile, care conţin
taraxacină - un produs amar deosebit de valoros în tratarea bolilor digestive.
Frunzele mai conţin proteine, glucide, vitaminele A, B, C şi D, iar rădăcinile
au insulină, rezine, tanin, vitamine, sterol, colină şi acid cafeic.
Se utilizează frunzele
şi tulpinile, înainte ca florile să se desfacă. Rădăcinile, care conţin taraxacină, se
recoltează din iulie până în septembrie. Specialiştii în
fitoterapie recomandă păpădia ca remediu în toate bolile
unde există un dezechilibru glandular. Astfel, ceaiul de
păpădie este indicat în cazurile de obezitate, în boli de
ficat (mărind secreţia biliară), în normalizarea circulaţiei
sângelui şi pentru mărirea poftei de mâncare. Prin acţiunea
lor diuretică, preparatele din păpădie au efect benefic în
tratamentul hipertensiunii arteriale, insuficienţei cardiace,
aterosclerozei, gutei şi reumatismului. De menţionat că,
în hipertensiune şi boli cardiace, în special în faza decompensată, administrarea remediilor din păpădie necesită o
atentă supraveghere medicală şi se face numai cu acordul
şi sub îndrumarea medicului curant.

Revista scrisorilor de sănătate

Substanţele active din păpădie stimulează, mai ales,
activitatea stomacului, a ficatului şi a vezicii biliare,
exercitând o importantă acţiune diuretică, ajutând
organismul să elimine, prin urină, lichidele şi produşii
toxici rezultaţi în urma metabolismului. Păpădia este
folosită cu succes în multe cazuri de gastrite hipoacide
şi dispepsii, precum şi în tratarea dischineziei biliare
şi pentru prevenirea formării calculilor biliari. Efectul
diuretic este exploatat şi în cazul calculilor renali sau
uretrali, prin mărirea fluxului de urină urmărindu-se
eliminarea acestora din căile urinare. Prin diureza pe care
o produce, păpădia face ca toxinele din corp să se elimine
şi ajută indirect în tratarea eczemelor şi altor boli de
piele. Datorită conţinutului de vitamine A şi C, păpădia
mai este menţionată şi ca un posibil agent antioxidant
şi anticanceros.

„Sunt o adolescentă aş spune eu, nu lipsită
de farmec. Dar de la o vreme încoace mă
cam ocolesc băieţii. Nu-mi spun nimic, dar eu
bănuiesc că din cauza coşurilor de pe faţă. Asta
îmi creează şi mie disconfort, anumite complexe.
Cât mă lupt cu ele şi nu-mi reuşeşte !”- ne scrie
cu deznădejde Alina Cozma din Tighina. – Dragă
Alina! Nu dispera!Nu merită să fii complexată pentru
aşa ceva. E o chestiune de vârstă, pe unii îi afectează
mai mult, pe alţii – mai puţin. Sunt probleme mult mai
complicate în viaţă! Ţine cont de unele sfaturi ale
noastre şi totul va fi OK.

Acneea este o problemă cu care
se confruntă atât adolescenţii, cât şi
adulţii. Tratamente cosmetice există
multe, dar acestea nu sunt totdeauna
şi foarte eficiente. Se pare că împotriva
acneei cel mai eficient este să acţionezi
începând din interior – printr-o alimentaţie echilibrată (carne mai puţină,
grăsimi mai puţine şi dulciuri, şi trei
mese echilibrate, la ore fixe, pe zi).
Vă propunem câteva tratamente
naturiste, uşor de aplicat, care vor
acţiona ca adjuvant în lupta împotriva
acneei.

Cura cu drojdie de bere

Unul dintre cele mai eficiente
tratamente pentru acnee este cura
cu drojdie de bere proaspătă. De ce
aveţi nevoie? Mergeţi până la cel mai
apropiat supermarket sau farmacie şi
cumpăraţi 24 de pacheţele de drojdie
de bere proaspătă, având grijă înainte
să nu expire până la sfârşitul lunii.
Se ia în fiecare zi un pacheţel de
drojdie de bere şi se împarte în trei
bucăţi egale. Se ia o bucată pe stomacul gol dimineaţa, apoi a doua bucată
înainte de masa de prânz şi apoi a treia
bucată înainte de cină.
Se continuă tratamentul vreme de
6 zile (de luni până sâmbătă, inclusiv),
iar apoi duminica se face pauză. De

luni se reîncepe. Se ţine cura timp de
4 săptămâni – 6 zile pe săptămână. Se
face apoi o lună pauză şi se reia cura.

Ceai anti-acneic
din plante

Cel de-al doilea pas este să cumperi
ceai de păpădie, echinaceea, rădăcină
de brusture şi coada şoricelului. În
fiecare zi fierbi o jumătate de litru
de apă şi faci o infuzie din o jumătate
de linguriţă de coada şoricelului, un
pliculeţ de echinaceea sau o jumătate
de linguriţă, o linguriţă de rădăcină de
brusture şi o linguriţă de păpădie.
Se bea în trei tranşe infuzia obţinută - cu pauze de câte o oră între ele. Se
ţine cura timp de trei luni, apoi se face
pauză până anul următor.

Tratament extern cu ceai
de muşeţel

Un alt tratament foarte eficient este
tratamentul extern cu ceai de muşeţel.
Acesta constă în tamponarea feţei cu
ceai de muşeţel de trei ori pe zi. Ceaiul
de muşeţel are proprietăţi de curăţare
a feţei de sebum şi impurităţi, precum
şi proprietăţi cicatrizante.
Pagini organizate după Formula AS
si alte surse de Paraschiva MĂMĂLIGĂ

FRUMUSEŢE

Iunie 2009
Clubul dietelor de slăbit

Dieta personalizată

Fiecare om este unic în toată complexitatea sa, ca atare fiecare om trebuie tratat
şi apreciat “strict individual “. Ceea ce pe
tine te poate face să slăbeşti, pe fratele tău
geamăn îl poate îngrăşa, ceea ce ţie îţi face
bine, fratelui tău nu...
Dieta personalizată se creează în
deplină concordanţă cu TINE - OMUL,
cu tot ce are legătură cu “Eu-l” tău:
• parametrii socio-economici, culturali
• alimentaţie
• obiceiuri cotidiene specifice
• tipul temperamental
• activitate fizică reală
• stresul inerent
• parametri individuali:
o vârstă
o sex
o înălţime
o grup
o motivaţia
• Set recent de analize care trebuie
să cuprindă:
o Sânge:
 grupa sanguină + RH
 HLG + FL
 TGL
 Colesterol Total, HDL, LDL
 Glicemia
 Calciu total + Calciu ionic;
Mg; Zn; Na; K seric; Fier seric (Fe)
 VSH
 Fibrinogen
 Uree + Acid Uric
 Creatinina
 TGO; TGP
 Proteine totale
o Tiroida T3 - T4 - TSH
o Urina
 sumar urină
 proteinurie
 calciurie
Cu analizele în faţă îţi dai seama ce
reprezinţi şi împreună cu un dietolog îţi
poţi crea DIETA TA DE VIAŢĂ.

Lentilele de
contact cosmetice
Îţi doreşti să ai ochii verzi, căprui
sau albaştri, strălucitori sau de ce nu,
de pisică? Poţi realiza acest vis prin
folosirea lentilelor de contact cosmetice. Te vei asorta la culoarea părului, a
unghiilor, a poşetei.
Deşi pare simplă folosirea lor, trebuie să ţii cont de anumite elemente.
În primul rând trebuie să simţi
confort la purtarea lor. Întreabă specialistul, nu le cumpăra singur/a. Ai
nevoie şi de un mic consult oftalmologic. Dacă vei proba lentilele, asigură-te
că sunt sterile. Dacă altcineva înaintea
ta le-a probat, nu le pune şi tu la ochi.
Există lentile cosmetice de diferite
mărimi şi culori astfel încât să se
potrivească fiecărei persoane. Unele
lentile de contact cosmetice au culoarea imprimată pe lentilă, iar altele o
au integrată în materialul din care
sunt produse.
Anumite lentile de contact sunt şi
cu dioptrii. Nu este o joacă folosirea
lentilelor. Ele ne pot corecta vicii de
refracţie şi pot masca estetic lipsa irisului sau diferenţa de culoare între cei
doi ochi. În plus, au un efect psihologic
pozitiv asupra utilizatoarelor.
Aşadar, dacă îţi doreşti să îţi subliniezi personalitatea, să maschezi un
defect al irisului sau pur şi simplu să-ţi
asortezi culoarea ochilor la diferite
toalete sau ocazii, poartă lentile de
contact cosmetice.

Cum îţi asortezi bijuteriile
La fel ca hainele şi
machiajul, bijuteriile
dau strălucire tenului
şi ţinutei tale. Urmează
câteva reguli simple şi
asortează-le astfel încât
să te pună în valoare.

Acordă atenţie materialului din
care sunt confecţionate hainele tale.
Puloverele din lână sau tricotate se
agaţă de bijuteriile în relief. Dacă
ai câteva kilograme în plus, nu este
indicat să porţi prea multe accesorii.
Ai părul castaniu, cu reflexii roşcate sau aurii, tenul tău este arămiu
şi te bronzezi destul de uşor, iar ochii
sunt verzi, albaştri sau căprui. Ai
nevoie de bijuterii din aur galben,
care să-ţi pună în evidenţă pielea şi
părul. În ceea ce priveşte pietrele,
poţi alege turcoazele, ametistul ori
safirul. De asemenea, optează pentru
haine în culori calde (maro, auriu,
oranj) sau pastelate (vernil, roz
sau bleu). Uită de negru, alb, bordo
şi bleumarin.
Dacă părul tău este blond, tenul
deschis, iar ochii albaştri sau verzi,
optează pentru bijuterii din aur alb

sau din argint, cu pietre preţioase
(diamante sau rubine). Accesoriile
din aur galben nu îţi flatează tenul.
Culorile hainelor trebuie să fie luminoase: roşu, turcoaz sau galben, dar
evită oranjul.
Părul tău este castaniu-roşcat, ai
câţiva pistrui, iar ochii sunt verzi sau
căprui. În acest caz, bijuteriile trebuie
să fie din aur galben sau roz, iar pentru
pietre alege culoarea coral sau chihlimbar. Hainele pe care le porţi trebuie să fie în nuanţe calde pentru a-ţi
pune în evidenţă tenul: roşu, albastru
petrol, caramel sau verde kaki. Evită
negru, bleumarin sau roz.
Ai părul castaniu închis ori negru,
tenul este deschis sau, dimpotrivă,
foarte mat, iar ochii sunt căprui, verzi
sau albaştri. Alege bijuterii din aur
alb, argint şi pietre preţioase precum
diamantul sau rubinul. Culorile care
ţi se potrivesc sunt cele vii: roşu, galben, albastru regal, roz fuchsia, dar şi
alb sau negru.
Colierele se poartă cu decolteu
rotund, care să evidenţieze bustul. Se
potrivesc perfect cu un corsaj şi cercei
de dimensiune mică. Evită colierele la
baza gâtului şi poartă-le pe cele lungi,

Ceea ce urmează să vă
povestesc e cu adevărat
cutremurător. S-a întâmplat prin anii 2000, dar îmi
răsare în memorie ori de
câte ori găsesc în agenda
de telefoane numărul Ecaterinei Petrovna, aşa mi s-a
prezentat atunci (n-am îndrăznit să-l şterg,
în numele acestei amintiri), Dumnezeu s-o
odihnească în pace. Am parcurs împreună un
drum de la Moscova spre Chişinău şi ca să treacă
timpul mai repede, am tot vorbit câte-n lună şi
stele. Era originară din Moldova, de prin părţile
Unghenilor, dar locuise o habă de vreme printre
ruşi. Prin anii “70, când toată lumea era atrasă de
BAM (Magistrala Baicalo-Amur) plecase şi ea cu
alţi tineri, să câştige un ban şi să aibă libertatea
la care râvnea. Dar nu prea mult s-a bucurat de
această libertate, căci şi-a găsit repede un rus de
pe acolo, cu care s-a şi căsătorit. Căci fetele noastre
nu sunt ele chiar de lăsat! Au rămas o perioadă
să locuiască la Magistrală, dar dorul de baştină
a fost mai puternic, a depăşit-o. L-a convins pe
Vladimir al ei că nicăieri nu e mai bine decât în
Moldova (mai există vreo îndoială?), şi-au strâns
lucrurile cât au încăput în două valize şi s-au
întors. Cu două valize şi un fiu de 6 ani, Andrei.
Cu banii pe care îi câştigaseră, îşi cumpăraseră o
casă, iar în altă toamnă Andrei mergea în clasa I.
Cum în casă vorbiseră până atunci numai limba
rusă, băiatului îi venea greu să înveţe în şcoala
moldovenească. Aşa că absolveşte şcoala rusă,
drept fapt continuându-şi studiile la o instituţie
din Sanct-Petersbourg. Părinţii nu s-au opus, doar
că era departe şi venea rar pe acasă.
Lui Vladimir îi plăcea traiul în Moldova
– soare mult, aer curat şi vin, măcar să te scalzi în
el! Numai că pe zi ce trecea se strângea cureaua,
“ciorapul” se golise, băiatul trebuia ajutat, dar
serviciu stabil nu avea. Aşa că pleacă Vladimir
la Moscova în căutare de lucru şi se angajează la
construcţii. Şi uite aşa se pomeni mai aproape de
Andrei, fiul lor. Când mai aveau timp liber, se
vizitau reciproc. Tocmai într-o astfel de călătorie
cu trenul de la Sanct-Petersbourg spre Moscova
a cunoscut-o Andrei pe Arina, o rusoaică blondă, cu ochi albaştri. Ca orice rusoaică, Arina i-a
învârtit minţile cât ai zice peşte. Şi mai ţinând
cont că Andrei era abia în anul II la facultate,
nu prea avea experienţă în ale fetelor. În drum
spre Moscova au stat la o bere, au jucat poker.
Arina nu-l slăbea din vedere tot mângâindu-l
cu privirea şi făcându-i ochi dulci. I-a spus că e
dansatoare într-un cabaret, că se întoarce de la o
prietenă... şi că visul ei suprem e să aibă o familie
(de fapt fusese părăsită de iubitul cu care locuise
împreună ceva timp). Turmentat de toate poveştile ei, fără experienţă şi visător din fire, Andrei
al nostru cade uşor la nadă. Nu se mai întoarce

cu pandantiv care să atârne la nivelul
sânilor şi care să dea impresia de
alungire. Colierele lungi se asortează
perfect cu ţinutele sobre şi materialele
fluide, naturale, precum bumbacul
sau tricotajele subţiri.
Bijuteriile cu motive etnice sunt
adesea fabricate din metal brut, iar
pietrele nu sunt şlefuite pentru a
părea cât mai naturale. Combină-le
cu nuanţe neutre precum bej, alb,
maro şi croieli simple. Evită să asociezi bijuteriile din lemn cu imprimeuri
deoarece rişti să nu ţi se mai vadă.
Brăţările pentru gleznă se potrivesc cu o fustă sau o rochie lungă, din
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material lejer, stil boem chic. Pentru
a evita impresia de siluetă încărcată,
poartă încălţări cu talpă joasă precum
sandale sau balerini. Brăţările subţiri
pentru mâini pot fi combinate cu un
top cu mâneci evazate. Dacă porţi o
bluză care se mulează, optează pentru
o singură brăţară, mai lată, care să
sublinieze braţele.
Cerceii lungi şi fini se poartă cu un
decolteu în V pentru a alungi silueta.
Cerceii de tip creole pot fi din aur
galben sau alb. Dacă optezi pentru o
pereche de cercei mai elaboraţi, evită
să porţi colier.
Broşele pot fi purtate cu veste,
pulovere sau tunici clasice şi se agaţă
doar de materiale groase. Poartă
o broşă din aur sau din argint, în
stil vintage, la un pardesiu din lână
neagră, cu croială dreaptă. Dacă vrei
să dai un aer feminin unui pulover
prea gros, agaţă o broşă mică, iar la o
tunică din lână sau din material rigid
alege accesorii din plastic colorat.
Nu purta niciodată prea multe
inele, mai ales dacă ai şi haine colorate. Ar fi prea mult! Cu un top cu
mâneci lungi, de culoare închisă,
asortează inele cu pietre din aceeaşi culoare. Dacă preferi cămăşile,
optează pentru inele fine, din metale
preţioase, care să-ţi pună în evidenţă
mâinile.

Întâmplări adevărate

Şi tată, şi mamă…

la Sanct-Petersbourg să-şi continue studiile, ci
rămâne în Moscova alături de iubita sa, Arina.
La început totul a fost perfect, nemaipomenit de
frumos pentru el, atâta dragoste şi atenţie nu mai
simţise Andrei nicicând! Şi odată prins în mrejele
dragostei, nu mai realiza nimic. Arina avea nişte
planuri ale ei, bine zămislite din timp, ajutată şi
sfătuită de maică-sa. Nebun de-a binelea, Andrei
o ceru de nevastă. N-au contat nici rugăminţile
Ecaterinei Petrovna, nici ale tatălui, de a mai
cugeta, de-a pune totul pe cântar. O vroia doar
pe Arina! Şi uite că acum şmechera de ruscuţă
îi spune că s-ar mărita cu el, dar i-e ruşine, că e
însărcinată în luna a cincia, de la un alt bărbat.
Pentru Andrei nu mai conta nici asta – o vroia şi
gata! S-au căsătorit, iar părinţii ei le-au făcut şi
nuntă. Ecaterina Petrovna n-a binevoit să vină,
supărată fiind la momentul dat. La câteva luni
după nuntă Arina naşte o fetiţă superbă, pe care
au numit-o Sofia. Şi cât n-ar fi de straniu, fiind
atât de tânăr, Andrei a intrat repede în rolul de
tată. Îi pregătea biberonul, îi schimba scutecele,
îi făcea băiţă şi o scotea la plimbare. Arina nu se
prea obosea s-o îngrijească. Pe de-asupra, Andrei
îşi luase un serviciu de noapte. Până la urmă
şi Ecaterina Petrovna l-a iertat, s-a împăcat cu
situaţia şi era nespus de bucuroasă când îşi ţinea
nepoţica în braţe. Deşi nu era sânge din sângele
lor, o iubeau cu adevărat.
Creştea ca din apă Sofiicuţa, era o dulceaţă
de fată, frumuşică şi dezgheţată. Andrei îi era şi
mamă, şi tată, căci Arina tot mai des lipsea de
acasă, chiar şi nopţile. Ea râvnea la libertate, vroia
să fie o pasăre liberă, să zboare din copac în copac,
să nu se mai oprească, să danseze în continuare în
cabaret, să fie admirată de toţi bărbaţii, să trăiască
toate plăcerile vieţii. O susţinea şi maică-sa, că e
tânără, frumoasă şi are tot dreptul să se distreze.
Bietul Andrei înghiţea totul, o ierta de fiecare dată
şi o aştepta cuminte de pe urlaţi. Nu-i reproşa
niciodată, n-o întreba pe unde a fost şi cu cine
a umblat, nu-i mai păsa, nu-l mai interesa. Era
supărat numai pentru faptul că prea puţin timp
îşi găseşte Arina pentru fiica ei, a lor, Sofia.
Dar uite că o altă nenorocire cade ca un trăsnet.
Fiind în una din zile la grădiniţă, fetiţei i se făcu
rău, pierduse cunoştinţa. Luată de „Urgenţă” şi
supusă unui control mai sever, s-a constatat că are
leucemie. Internată, fetiţa avea nevoie de cineva
în preajmă, în urma tratamentului cu citostatice.
Avea nevoie de dragostea maternă mai mult ca
oricând. Iniţial Arina a fost mişcată de suferinţa
fiicei şi stătea cu ea în spital. Dar după vreo lună
de zile s-a plictisit, a spus că Sofia e capabilă

singură să-şi ia ce-i trebuie şi nu e neapărat s-o
supravegheze. O vizita din când în când, locul ei
la căpătâiul fiicei ocupându-l Andrei. Noaptea
lucra să câştige bani pentru tratamentul Sofiei,
încredinţându-i-o unei infirmiere plătite, iar ziua
stătea cu ea, spunându-i poveşti, mângâind-o şi
cântându-i cântece de alinare. Cu cât suferinţa
fetiţei devenea mai grea, cu atât se ataşa mai mult,
o iubea nespus şi nu îndrăznea s-o părăsească
nici pentru o clipă. După vreo trei ani de chinuri,
Sofia fu paralizată şi ţintuită la pat. Situaţia se
complicase şi mai mult. Ecaterina Petrovna lăsă
totul baltă şi veni la Moscova să-şi susţină fiul,
stând şi ea cu Sofia. Arina n-o vizitase de vreo doi
ani şi nici habar n-avea că fiica ei e pe moarte. A
apărut într-o zi ca o ploaie din cer după o secetă
lungă, reproşându-i lui Andrei câte și mai câte,
spunându-i chiar că e mult mai ataşat de Sofia
decât de ea. De fapt venise la un control, că zicea
ea, se simte foarte slăbită, vlăguită. Control în
urma căruia s-a constatat că are SIDA. Dar nici
asta n-a făcut-o să se astâmpere.
...A apărut iar la moartea fiicei, sughiţând
printre lacrimi, că Andrei n-a avut grijă de Sofia
cum se cuvine. Aşa mamă să mai vezi!.. Andrei
era total distrus, ceva se rupsese în el odată cu
moartea Sofiei. O iubise ca pe fiica lui adevărată,
ba mai mult. După înmormântare i-a spus Arinei
doar atât: „Deşi eşti o curvă, îţi mulţumesc pentru
cel mai frumos cadou pe care mi l-ai oferit – Sofia.
Ea a fost şi rămâne lumina vieţii mele. Pe tine
te compătimesc că n-ai să mai ştii niciodată ce
înseamnă dragostea de mamă, tu nu mai ai dreptul să naşti. Îmi pare rău, nu sunt eu acela care te
condamn – tu te-ai condamnat singură!”...
...Trecut prin această experienţă dură de viaţă,
Andrei a revenit după atâţia ani la facultate. De
Arina nu s-a mai interesat. Cu prima ocazie, când
vine la Moscova, trece neapărat pe la mormântul
Sofiei. Asta mi-a povestit atunci îndoliata Ecaterina Petrovna. Se întreba îngrijorată dacă feciorul ei
îşi va mai putea reface vreodată viaţa, dacă va mai
putea crede în dragoste... şi dacă îşi va putea iubi
propriii copii precum a adorat-o pe Sofia.
P.S. Prin această întâmplare am un mesaj către
tinerele doamne şi domnişoare – nu daţi în noroc
cu piciorul. Dacă îţi intră în curtea ta, învaţă să-l
preţuieşti! Disensiuni există, probabil, în orice
familie, dar femeia a fost şi rămâne acel suport
care ţine aprinsă candela iubirii pe pământ.
Femeia e dătătoare de viaţă, ea continuă viaţa, ea
rămâne a fi veşnic mamă. Este o lege a lui Dumnezeu! Dacă n-o respecţi, degeaba mai trăieşti!
Paraschiva MĂMĂLIGĂ
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VARA

Simţeam căldura
soarelui, mângâindumi mâinile şi faţa.
Pleoapele începură
să-mi tremure, când
am simţit o gâză ce a
zburat chiar pe lângă
urechea mea. Am
deschis încet ochii, ameţită de frumuseţea
cerului albastru - o mare fără sfârşit cu nori
mici ca nişte petale de magnolie. Am închis
ochii fericită! Vedeam cu privirea inimii
copacii de un verde crud, strălucitor, macii
roşii şi timizi, legănaţi de vântul jucăuş.
Era aşa de bine acolo pe iarbă! Simţeam că
pământul îmi dă din puterea lui, iar prin
vene îmi curgea bunătatea gliei basarabene.
M-am ridicat încet din lanul galben de spice.
Am prins cu mâna un braţ şi l-am îmbrăţişat
cu drag. Aş fi vrut să cuprind întreaga zare,
toate viile acelea verzi, livezile pline de fructe
coapte sau încă verzi, cârdul de păsări ce se
zăreau la marginea satului! Pe toate aş fi vrut
să le cuprind în inima mea săracă de frumos,
atinsă de răutatea lumii în care trăim.
Oricât ar fugi lumea de zăpuşeală, vara
este un anotimp drag şi frumos. Frumos
prin bogăţia de culori, prin căldura împrăştiată cu dărnicie oricărei insecte şi flori,
fiecărui om, fiecărei păsări. Am simţit că
din căldura soarelui am primit şi eu ceva.
Sufletul mi s-a îmbujorat de bucurie şi de
dogoarea verii. Unde eşti copilărie? Unde-s
zilele lungi în care părinţii îmi căutau paşii
obraznici prin colbul drumurilor de ţară?
Unde-s murele şi coacăzele cu care îmi
murdăream toată faţa şi mâinile până la
coate, dar adormeam atât de fericită? Am
simţit cu durere cum o lacrimă îmi taie
obrazul. Am îngenuncheat obosită şi am
luat în palme huma neagră, mustoasă şi atât
de dragă. Mirosea a vară, a umezeală şi a
baştină. Mă simţeam ca puiul de potârniche cu aripa ruptă şi plângând după mama
sa. Eu plângeam după Vară, după Prutul
acoperit de sălcii, după frumuseţea caldă
a pădurilor şi după cuibul părăsit al berzei
din vârful casei bunicilor mei.
Odată cu acea vară a plecat şi copilăria
mea pe un drum fără întoarcere. Priveam
cu tristeţe drumul ce ducea spre podgorii
ca un Orfeu rătăcit, plângând după Euridice. Desigur, nu voi mai fi niciodată fetiţa
obraznică, furând mere şi cireşe de la vecini
chiar daca acasă aveam şi noi în curte suficienţi copaci. Nu voi mai simţi niciodată
vara aşa cum o simţeam atunci când apa
caldă a Prutului se juca alene în părul meu
încâlcit cu ierburile câmpului. Acum voi
iubi Vara cu un fel de dragoste pătimaşă,
dorind să îmbrăţişez prin somn acei cireşi
din curte, stolurile de vrăbiuţe gălăgioase,
primele flori de romaniţe, sălciile spălânduşi cosiţele în apa limpede a izvorului, dealurile pline cu miei şi capre zburdalnice, casa
părintească mirosind a trandafiri, a iarbă şi
a pâine caldă, cartea uitată la umbra nucului, frunzărită de vântul curios şi de amintirea anilor, buburuza leneşă, adormind pe
frunzele viţei de vie din faţa casei…
Iubesc Vara ca un om matur, dar cu suflet
de copil. Încă îmi mai amintesc de mirosul
verii, de îmbrăţişarea ei caldă, de zgomotele
înverşunate ale păsărilor dimineaţa, de insistenţa insectelor, gustul cireşelor şi a vişinelor
furate de la vecini, de ploile calde prin care
alergam desculţă strigând „Paparuda-rudă,
sai în sus şi udă!”, de tristeţea Prutului
înstrăinat de o sârmă ghimpată. Nu-mi pot
scoate din suflet şi, nici nu-mi doresc, mirosul piersicilor, amintirea pădurilor, imaginea
mamei udând florile, pe tatăl meu jucându-se cu noi, satul întreg înecat în verdele
verii, coroniţa de păpădii uitată de mine pe
creanga unui măr, uscată dar mirosind încă
a copilărie, a vară şi a soare…
Lilia CAZACU

Zi şi tu, omule drag din
lumea mare, cum te-ai
simţi, dacă lângă căpătâiul
tău ar sfârâi o bombă
gata-gata să te omoare?
Dar cine să-mi spună cu
ce au greşit şi în faţa cui
au greşit cei din Ţânţăreni,
raionul Anenii Noi, de leau pus în leagănul fiinţei
lor o bombă ucigătoare a
generaţiei întregi? Are şi
nume această pacoste,
au botezat-o părinţii ei,
guvernanţii comunişti
de la 1987, – gunoiştea
Chişinăului.

Am văzut-o, nu o singură dată
şi m-a îngrozit enorm. Căci enorm
este şi acest buboi purulent, cât o
mare de nenorociri: cuprinde 21
hectare! Tot din moşia satului şi tot
fără a întreba obştea Ţânţărenilor
au fost hăcuite încă 5 hectare de
pământ ca aurul, de au croit diriguitorii un drum spre ăst monument
al dezastrului ecologic, proiectat,
cum se vede, după beţie de nişte
„specialişti” sovietici cu şcoală
superioară de partid. Roadele a
ceea ce au „semănat” activiştii de
altădată le tot culeg ani de-a rândul oamenii din Ţânţăreni şi încă
atâţia şi atâţia din alte localităţi din
împrejurimi, roade ce se cheamă
– boală, suferinţă, moarte. După
anumite estimări, până în prezent
au fost depozitate aici circa 15
milioane metri cub de gunoi, ce
conţine toată tabla lui Mendeleev,
îmbibată cu otravă, cu minereuri şi
substanţe chimice de toată mâna.
„De-acolo, de la gunoişte, înspre
râul Bâc curg nişte pâraie fioroase, cu un miros de te omoară”, o
spune cu durere şi revoltă mătuşa
Teodora Paşcan, care în ai ei 80
de ani a apucat şi vremuri când
Bâcul era ca lacrima şi chiftea de
peşte, când satul Ţânţăreni era „ca
o gură de rai pe un picior de plai”.
Dar şi cele 216 fântâni, câte le are
localitatea, după cum am aflat de la
domnul primar Ion Mastac, „sunt
otrăvite şi sunt bonave”. Din cele
1116 gospodării doar 800 beneficiază de apeduct, pe când celelalte
îşi aşteaptă rândul…
„Apa e cea mai acută problemă
pentru locuitorii comunei noastre,
ce cuprinde satele Ţănţăreni şi
Creţoaia”, ne mărturisi domnul
Mastac. Chiar acum ne frământăm
minţile cum să reparăm pompa
uneia dintre cele trei fântâni arteziene…
Apa, aerul, solul – probleme
acute, probleme de viaţă – a fi sau
a nu fi!. De atâta am şi început a
vă spune întâi şi-ntâi despre ceea
ce doare la Ţânţăreni, despre ceea
ce îşi aşteaptă rezolvare din partea
autorităţilor mai bune, cu teamă de
Dumnezeu, căci, de fapt, cu oricare
dintre oamenii locului ai însăila
o discuţie, tot întâi şi-ntâi o să-ţi
vorbească despre aceea ce-l doare
– despre impactul gunoiştii asupra
sănătăţii mediului şi al oamenilor,
despre viaţa grea ce o duce fiecare
şi numai după acea o să-ţi prindă a
vorbi nu doar despre acest prezent
îndurerat, ci şi cum a fost odată
demult-demult, de unde îşi trage
numele acest leagăn strămoşesc,
ce oameni buni au fost, ce oameni
buni mai sunt...
Primul om cu care am putut
închega o discuţie despre ceea ce
doare, despre ceea ce bucură la
Ţânţăreni a fost chiar şoferul autobuzului pe ruta Chişinău – Anenii
Noi, Ştefan Cabaniuc, locuitor al
acestui sat… Am avut norocul să
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mă întâlnesc şi să stau de vorbă cu
doamna Anastasia Paşcan, bibliotecara satului, care, între altele fie
spus, este o bună interlocutoare
şi o bună cunoscătoare a istoriei
acestei localităţi. De la dumneaei
am aflat multe lucruri interesante
din trecutul acestei vetre, care a fost
atestată documentar în anul 1560,
cu numele Luţeni.
Iată, bunăoară ce scrie Miron
Costin în Letopiseţul Ţării Mol-

către ciuma comunistă. Cuvinte
de dragoste şi recunoştinţă am
auzit de la mai mulţi ţânţăreneni
şi la adresa parohului bisericii,
Eugen Margarin, pentru toate câte
le înfăptuieşte în slujba Domnului
şi a omului. Şi mi-am zis atunci:
ferice acelora care îl slăvesc pe
bunul Dumnezeu, iubesc neamul
şi vatra strămoşească; ferice acelora
pe care îi doare, nu sunt indiferenţi
faţă de toate ce se întâmplă în jur,

Chişinău un tânăr cu viziuni europene, precum este domnul Dorin
Chirtgopacă, te-ai mira ca, începând cu luna august, anul 2007,
Chişinăul ar fi putut plăti, precum
o face, impozite şi taxa pentru
amenajarea teritoriului.
Din cele 5 milioane lei, parvenite de la Chişinău, 4 milioane
200 mii lei sunt repartizate la
construcţia apeductului, spune
domnul primar Mastac, ca astfel

dovei… „Numai ce au căutat a
purcede Ştefăniţă-Vodă, şi-n cale
mergându, amu de Tighinea aproape, pe Bâcu, la un sat anume
Luţenii, au cădzut în boală foarte
grea…”
Curios lucru că şi până astăzi
la Ţânţăreni este un loc, de unde
oamenii scoteau lut, căruia i se
spune „La Lucniţe”, adică la lutniţe,
la luţenii, la lutării…
Abia la 1659, după cum afirmă
cercetătorii, această aşezare omenească este atestată cu numele
Ţânţăreni. Din păcate, doamna
Anastasia Paşcan, oricât a căutat
prin diferite izvoare de arhivă să
afle care a fost motivul redenumirii
localităţii, n-a putut afla. Sunt mai
multe legende privind numele
satului, mi-a spus dumneaei. Dar
dintre toate una, se pare, e mai
aproape de adevăr:
Se povesteşte că demult, tare
demult satul Luţeni cu moşia lui
aparţineau unui boier, pe nume
Ţânţăreneanu. Şi se mai spune că
boierul acela, pe cât de bogat era,
pe atât de bun şi milostiv cu toată
lumea. Îl miluia pe fiecare, ajuns
la un necaz. Se mai zice că boierul
acela, dacă afla că i-a pierit cuiva
vaca sau calul, el făcea ce făcea şi
nu zăbavă cel cu pierderea se alegea
cu altă vită în ocol. Iar oamenii? Îl
răsplăteau cu dragoste şi credinţă.
Întâi, acei din alte aşezări omeneşti, le ziceau acestora ţânţărăneni. Peste ani însă şi localitatea a
„împrumutat” numele acelui boier
milostiv şi de o bunătate nemaiîntâlnită prin împrejurimi.
Nu-i de mirare, aş zice eu, că
acea mărinimie, acea bunătate, semănată altădată de boierul
Ţânţăreneanu o poţi afla şi azi la
Ţânţăreni. Şi tot eu mă întreb azi:
oare cu ce-au greşit şi în faţa cui,
Doamne, au greşit ei, de nu i-au dus
în 1987, pe cei cu proiectul neghiob
al gunoiştii, unde a dus surdul
roata şi mutul iapa? De-ar fi fost un
proiect ca în ţările occidentale, ca
să nu ducă la o catastrofă ecologică,
dacă ar fi fost gestionată această
gunoişte la fel ca în occident, nu
s-ar fi ajuns, unde s-a ajuns. Dar
mare-i Dumnezeu… va spăla
pământul de răi şi de rele.
Mă prind, totuşi, la gândul că
doar faptele bune neamul le pune la
inimă şi le poartă prin vremi…
Chiar de au trecut secole la
rând, vie rămâne la Ţânţăreni şi
memoria celui care a fost paharnicul Petrache Catargi, boierul care
la 1804 a înălţat lăcaşul Domnului
cu hramul Sfinţilor Arhangheli
Mihail şi Gavriil.
Cu aleasă bucurie creştinească
mi-a vorbit doamna Anastasia Paşcan şi despre faptul că mulţumită
stoicismului dreptcredincioşilor
Sfânta biserică din Ţânţăreni nu şia închis uşile nici în anii prigoanei
lui Dumnezeu şi a enoriaşilor de

bune sau rele. Şi am impresia că
majoritatea celor din Ţânţăreni
astfel de oameni sunt. I-am descoperit străbătând satul şi stând
de vorbă când cu unul, când cu
altul… Bunăoară, doamna Dunea
Ilovan, care-i de-acum pensionară,
mi-a vorbit cu revoltă şi îndurerare
că un oarecare pretins gospodar
a cumpărat, la un preţ de nimic,
cotele de pământ ale multora,
care n-aveau cu ce le lucra, şi le-a
transformat în pârloagă de ani
buni… Iar domnul primar a ţinut
să-mi spună că doar pământul
aferent gunoiştii Chişinăului nu
este şi nu poate fi lucrat din cauza
putorii nocive, răspândită de acest
vulcan al nenorocirilor, iar în rest,
adică suprafaţa rămasă neotrăvită
din cele 6000 hectare ce constituie
moşia satului, este gestionată ca la
oamenii gospodari. Ba mi-a mai
spus domnul primar că această
comună are parte de doi lideri
agricoli de toată nădejdea. Unul e
Petru Ciorbă, iar celălalt – Nicolae Îndoitu. Dar, ca să vezi, şi la
Ţânţăreni, rămâne, totuşi, sapa la
putere. Unii îi mai spun sapazin.
Probabil de atâta i se mai zice şi
astfel, ca nu cumva în secolul XXI
noi, ţăranii din R.Moldova, să plătim patent omului primitiv, care a
inventat sapa.
Nu ştiam: să râd sau să plâng,
ascultând o întâmplare povestită
de doamna Nina Măgureanu,
contabilă la primărie:
Un om de la noi, aflându-se
în Spania, a încercat să le spună
agricultorilor de acolo despre
acest instrument, numit Sapă. Şi ce
credeţi? Nici în ruptul capului nu
puteau bieţii spanioli să înţeleagă
despre ce instrument le tot vorbeşte
moldoveanul nostru. Nu s-au putut
lămuri nenorociţii ceia până omul
nostru nu a meşterit, te miri cum,
o sfântă sapă, de-a noastră…
Şi iarăşi mă întreb: după toate
nevoile câte le avem, după stagnarea ce ne-a adus-o comunismul, de
am rămas de occident cu sute de
ani în urmă, cu sapa în mână, de
ce oare unii mai tânjesc şi azi după
monstruosul sistem? Da, o dată
sistem! Şi-a creat şi slujitori după
chipul şi asemănarea lui. Care un
alt sistem, cu o altă ideologie ar fi
putut să-şi înveţe mai-marii zilei ca
să ia cu hapca pământul oamenilor
din Ţânţăreni, să construiască o
monstruoasă gunoişte, fără nici o
responsabilitate pentru dezastrul
ecologic ce avea să urmeze din
cauza construcţiei nesănătoase şi
– culmea! timp de 20 de ani, din
1987 până în 2007, să nu plătească
un sfanţ celor ce au moştenit această ţarină din moşi-strămoşi?! Dacă,
în sfârşit, nu ajungea în fruntea
primăriei Ţânţăreni un candidat
independent, precum este domnul
Ion Mastac şi dacă nu ar fi fost ales
în fruntea Primăriei Municipiului

toată populaţia comunei, ce numără circa 3000 de locuitori, să se
bucure de apă potabilă, sănătoasă,
iar 800 mii lei sunt alocate pentru
amenajarea drumurilor în sat.
Mi-a mai vorbit domnul primar
şi despre un proiect moldo-german
de prelucrare a ceea ce s-a acumulat la gunoiştea Chişinăului,
dar, din păcate, din cauza crizei
mondiale…, toate au rămas baltă
la Ţânţăreni.
Bineînţeles că l-am întrebat pe
domnul Mastac, poate în primul
rând, de sănătatea oamenilor din
comună. Atunci, dumnealui mă
privi ţintă şi-mi zice:
Toţi doritorii din comună, de
a-şi controla starea sănătăţii, au
avut posibilitatea s-o facă pe gratis
la Chişinău, bineînţeles pe seama
cheltuielilor urbei. Şi… m-a pus
pe gânduri primarul cu afirmaţiile
acelor specialişti, care se pare că
în loc de medicină, fac speculaţii
politice: să ţină masele de oameni
în întuneric, necunoaştere, mizerie
şi suferinţă. O, Doamne! Numai în
5 luni ale anului curent au murit
aici 25 de oameni… nu doar de reumatism, inimă, tensiune arterială.
Dar s-au născut 13 îngeraşi…
M-am cutremurat cu adevăratelea văzând şi auzind ceea ce spun
oamenii din sat, când vine vorba
de sănătate. Bunăoară, mătuşa
Teodora Paşcan, cu lacrimi în ochi
îşi revărsa durerea: Nu ştiu-nu ştiu,
dar din cauza iadului împrăştiat
în aer, în apă, în pământ, se răresc
oamenii că mă tem că mâine n-are
să aibă cine te duce la groapă…
Bântuie pe la noi prin sat o boală
scârboasă, cancerul. Din cauza lui
şi feciorul meu Boris, şi nora Tamara au lepădat casa şi astă lume…
N-am cunoscut aici, la Ţânţăreni
pe altcineva, atât de îndrăgostit de
viaţă, cu un suflet atât de dornic de
minunea lui Dumnezeu şi atât de
mărinimoasă ca doamna Anastasia
Paşcan, o minunată interlocutoare
şi o mare cunoscătoare a bucuriei
şi durerii omeneşti. Da-da! Bibliotecara satului. Şi tot ea mi-a sfâşiat
fiinţa toată… Mi-a spus că din anul
2004 are cancer… Anul acesta, la 3
ianuarie a părăsit-o soţul, Alexei,
tot din cauza cancerului…
Hai zi şi tu, omule drag din
lumea mare, cum te-ai simţi, dacă
lângă căpătâiul tău ar sfârâi o
bombă gata-gata să te omoare? Dar
spre nenorocirea celor de la Ţânţăreni, bomba pusă în leagănul lor
erupe şi seamănă-seamănă boală,
suferinţă, moarte…
La Ţânţăreni se mai nasc copii,
ici-acolo oamenii mai construiesc
case… Cu voce strigătoare la cer
această vatră străbună ne erupe
cu limbă de durere şi dragoste de
viaţă: Vreau să trăiesc… Dar cine să
audă? Guvernanţii surzi la durerile
oamenilor?

Ţânţăreni: vreau să trăiesc!

Ionel CĂPIŢĂ
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Mărul-Frate

Nici cu cel mai puternic telescop nu mă pot distinge pe
firamentul îndepărtaţilor ani ai copilăriei, în scenele în care
apăream ca „asistent” al tatei, când altoia pădureţii aduşi din
pădure şi sădiţi în livada noastră.
„Funcţia” mea? Purtam ulciorul cu apă şi cu crenguţele-altoi, rafia, pana, pe care i le înmânam „chirurgului” la
trebuinţă, la momentul potrivit, pentru sinap. Socot: numele
i-o fi venind de la Sinopa, oraş pe coasta nordică a peninsulei
Anatolia. O reminiscenţă a dominaţiei multiseculare turceşti.
Fructele lui, foarte rezistente, durează până toamna târziu.
...Acum sinapul meu, căruia i-aş veni „naş de altoire” arată
cam la fel ca stăpânul. În primăvară i-au înflorit bogat, adevărata beteală roz-aurie, crengile dinspre rădăcină. Vârful,
de la jumătatea tulpinei-uscat.
Îi îmbrăţişez tulpina, decojită pe alocuri, stăm de vorbă, îl
mângâi nostalgic, duios, mă strădui să-l consolez:
- Nu te amărî, frate! O viaţă ai tot rodit, ne-ai îmbucurat
inimile în primăveri cu aroma, frumuseţea florilor tale, apoi
cu rod bogat în toamnele târzii. Ţi-ai plinit, răsplinit datoria
de darnic pom, ai ce regreta, ce-ţi imputa? Dacă şi acu, în anii
de la urmă tot darnic rămâi, ultima sevă, putere ţi-o pui, ca
să ne aduci bucurie, îndestulare...
Îi simt pulsaţia vie prin scoarţa îmbătrânită, de parcă ar
vrea să-mi răspundă:
-Asta e - datoria din urmă faţă de oameni, de pământ, de
Viaţă şi de tine, frate, care mi-ai fost naş de botez, de altoi...
Un sfat, la urmă: îmbrăţişaţi copacii! Ei ne transmit o parte
din energia lor vitală, ne înţeleg, se bucură când le vorbim, îi mângâiem. Nu-s şi ei o parte a marii minuni cu numele VIAŢĂ?
Constantin BOBEICĂ, satul Codreanca, Străşeni

Doamne, ajută
Pământul!
Acesta este titlul unei noi cărţi, semnate de Raisa
Plăieşu, apărută recent la Editura Labirint din Chişinău,
prilej care a oferit Bibliotecii Publice A.Russo din sectorul
Ciocana al capitalei să organizeze o lansare a volumului
în cadrul suitei de manifestări Săptămâna Uşilor Deschise, desfăşurate recent sub semnul celor 30 de ani de la
fondarea instituţiei. La întâlnirea cu scriitoarea au venit
elevii claselor a treia a şi b de la şcoala primară Grigore
Vieru, însoţiţi de învăţătoarele Eudochia Scutelnic şi Elena
Petraşchevici, şi Ala Nuţa, bibliotecara şcolii.
În carte sunt incluse poezii, povestioare, ghicitori, jocuri,
miniaturi umoristice - toate inspirate, dedicate naturii şi
ocrotirii acesteia. Astfel, în preambulul noului volum Petru
Nesterov, dr. hab. în biologie, remarcă: ... crescută în sânul
naturii, poeta Raisa Plăieşu nu concepe altfel viaţa decât a fi
în apărarea celor ce nu cuvântă. ... în condiţiile noastre când
sufletele copiilor noştri sunt otrăvite de la o vârstă timpurie
de avalanşa informativă a televizoarelor, a diferitor video şi a
străzilor, cartea Raisei Plăieşu vine ca o mană cerească, blândă
şi împăciuitoare apropiere de Dumnezeu, credinţă, natură.
O altă părere despre utilitatea lucrării este şi cea a poetei

Un medicament
gratuit - natura
Natura are multe secrete, pe care le descoperă doar
ochii de artist. Mulţi dintre noi nu-şi dau seama că
aceiaşi copaci sunt inima naturii, plină de oxigen, aer
pur pe care nimeni nu ţi-l poate dărui într-o pungă.
Nimic nu este la voie sorţii, după zi vine noapte,
după vară – toamna, totul merge într-un lanţ care nu
se termină niciodată. Natura este cel mai bun prieten
cu fiecare dintre noi, ea este alinarea noastră. Este
familia noastră, cu mulţi prieteni – acele păsărele care
ne trezesc cu trilul special pregătit pentru noi; acei
căţeluşi care se consideră cel mai bun prieten al omului;
acea insectă care ne admiră cel puţin de două ori pe zi;
acel firicel de iarbă peste care trecem neobservându-l;
acea floare care ne dăruieşte aroma ei… Ce este mai
scump în viaţa aceasta? Să agonisim mereu avere sau
să trăim simplu, în sânul naturii, de exemplu într-o
regiune de munte?
Natura este medicament pentru moralul şi fizicul
nostru. Plaiul pe care-l avem nu este ca din poveste,
este însă-şi povestea…
V-aş propune să faceţi o călătorie cu elicopterul. Vă
imaginaţi ce se vede de sus? Ce bogăţie, ce minunăţie,
ce frumuseţe! Iată de ce acest peisaj unic, deosebit şi
adevărat avem datoria de a-l păstra cu sfinţenie!
Silvia STAMATI,
or. Hânceşti

«NATURA» LA DISPOZIŢIA DUMNEAVOASTRĂ

Omul bun
şi pomul copt

Revista scrisorilor

Sunt un prieten fidel al revistei „Natura”, iar abonat sunt din luna februarie 2009. Am absolvit clasa a
IX-a, iar visul meu este de a-mi dedica viaţa naturii
şi anume, pădurii. Am deja câteva proiecte pentru a
preveni defrişarea şi distrugerea pădurilor. În trecut
suprafaţa pădurilor din R. Moldova era de circa 25-30
la sută din teritoriu, iar acum sunt 9,6%. S-a constatat
că dacă omul ar dispărea de pe suprafaţa pământului,
doar peste 500 de ani toată suprafaţa pământului s-ar
acoperi cu păduri. Oare ce ar spune omul dacă cineva
i-ar distruge casa? Dar ce să zică milioanele de specii
a căror casă este pădurea!
Eu cred că trebuie ca la nivel guvernamental să
se ia cât mai multe măsuri de prevenire a defrişării
pădurilor; să fie mărite amenzile pentru cei care aduc
daună lumii vegetale şi animale; să fie create mai
multe rezervaţii naturale, pentru protecţia florei şi
faunei R. Moldova. La fel, cred că cei care au prin apropiere ferme mari de creştere a animalelor, păsărilor
ar putea scrie o scrisoare preşedintelui ţării în care să
ceară ajutorul pentru cumpărarea unor utilaje pentru
prelucrarea deşeurilor animaliere şi de producere a
căldurii, pentru a înlocui lemnul.
Dacă nu existau pădurile, care produc aerul proaspăt şi curat, omenirea demult dispărea de pe faţa
pământului.
Mihai GULIENCO,
s. Botnăreşti, Anenii Noi

Claudia Partole: Această cărţulie te îndeamnă să trudeşti: cu
ochiul, cu mintea şi cu inima. Autoarea vrea să-şi antreneze
cititorul într-o muncă de cunoaştere, descoperire, îndrăgire a
lucrurilor utile şi plăcute. Astfel, cine-şi pune ochiul şi gândirea
în mişcare, învaţă foarte multe şi vede ceea ce nu văzuse niciodată. Pentru că toate ascund mistere: şi cuvintele, şi cifrele, şi
figurile, dar mai ales Natura-mamă. Grijulie şi îngăduitoare,
Raisa Plăieşu îşi însoţeşte cititorul de la simplu la complicat,
îl ajută să fie ager, curajos şi sigur, stăpân pe forţele sale. În
acelaşi context şi-au exprimat opiniile şi scriitoarelor Lidia
Hlib, Galina Furdui.
Autoarea, între altele, a specificat: “Consider că am
asistat la o lecţie sfântă dedicată mamei noastre Natura,
care ne poartă de grijă. Însuşi titlul cărţii este o rugă, o
chemare pentru noi toţi - mari şi mici să păzim rezervele
naturale pe care le avem”. Raisa Plăieşu şi-a amintit cu
drag despre copilăria petrecută mai mult în sânul pădurii
în virtutea faptului ca tatăl era pădurar. De altfel, cu multă
închinăciune cartea este dedicată părintelui Tudor Pleşca,
care întreaga viaţă pământească a slujit Naturii şi mereu
a fost la straja ei.
Directoarea Bibliotecii Publice A.Russo, Aurelia Buga, a
mulţumit autoarei pentru carte, dar şi pentru dialogul frumos cu cititorii, exprimându-şi încrederea că şi pe viitor
instituţia va găzdui lansările scriitoarei Raisa Plăieşu.
Raia ROGAC

Margareta Borş din s. Trifeşti,
Rezina, ne scrie: „Mi-aţi făcut o
mare şi frumoasă surpriză publicând
numele meu în lista câştigătorilor
unui DVD „Beautiful Moldova”, am
trăit numai emoţii pozitive!”. Margareta ne mai scrie că luna mai i-a adus
mai multe bucurii, fiind şi luna în care
s-a născut. „Am finisat anul şcolar,
dar acum am de susţinut şi examenele.
În fiecare lună aştept cu nerăbdare să
citesc din tainele scrise de dvs. Mi-a
plăcut şi am rămas impresionată de
interviul cu Surorile Osoianu şi aş
dori să-i intervievaţi pe Pavel Stratan
sau Nelly Ciobanu. La fel de mult
îmi place să citesc şi să descopăr
multe informaţii despre mănăstirile
Moldovei. Sunt pasionată de excursii
şi îmi place să fotografiez. Dar, din
păcate, aparatul foto şi-a dat sfârşitul
şi nu pot să vă trimit poze cu satul
meu şi cu izvoarele, recent reparate”.
Dragă Margareta, suntem siguri ca ai
luat doar note mari la examene şi îţi
mulţumim pentru sugestii.
Şi Andrei Bordian din s. Piscăreşti, Rezina, ne transmite emoţiile
pe care le-a trăit la primirea cadoului

Legenda satelor noastre

Trifeşti
Trăia odată un om foarte bogat
şi avea trei fete. Ajungând la vârsta
când trebuia şi doreau să întemeieze câte o familie, au pornit în
căutarea mirilor. Dar, ajungând
prin aceste ţinuturi s-au oprit din
cale şi au construit câte o casă
(colibă) din ce au găsit pe atunci:
paie, stuf, lemn.
Într-o bună zi pe aici au poposit trei ciobani, cu trei turme de
oi. Fetele, fiind ospitaliere, i-au
primit. Aşa s-a făcut că ciobanii
nu au mai plecat de la fete, luândule de neveste. Iar oamenii, când
veneau prin aceste părţi, spuneau
că ţin cale spre satul cu trei fete.
De aici şi numele localităţii noastre
– Trifeşti.
Margareta BORŞ,
Trifeşti, Rezina

Un mesaj de bine de la
Seminarul Teologic din Edineţ
Bună ziua mult îndrăgită şi stimată revistă
„Natura”,
Ne-am hotărât şi noi, elevele Seminarului
Teologic din Edineţ, împreună cu profesoara
noastră de geografie, Anghelina Boian, să vă
scriem pentru a împărtăşi bucuriile pe care le
avem când ţinem în mână nu un simplu ziar,
nici chiar o carte, ci toată natura plaiului nostru
Moldova. Citind şi recitind „Natura” ne-am dat
seama cât de puţin ne cunoaştem propria ţară.
Avem un plai atât de rodnic şi deosebit de frumos, un adevărat strugure mustos al vieţii.
În cadrul lecţiilor de geografie, mai cu seamă
în a doua jumătate a anului şcolar, am învăţat
despre protecţia mediului înconjurător, am avut
chiar şi un seminar cu genericul „Ocrotiţi natura
– nesecatul izvor al vieţii!”. Ştiam că mediul
ambiant este foarte poluat şi suferă de pe urma
omului, dar nu ne-am închipuit că în aşa măsură
şi că se confruntă cu atâtea probleme. Am înţeles
că stăm ca nişte orbi şi surzi în marele templu
al naturii, care este ca o carte de înţelepciune şi
de fiecare dată când o cercetezi mai înveţi ceva.
Pentru cei care au înţeles acest lucru, am spune
cuvintele lui Euripide: „Fericit este cel care a
dobândit cunoaşterea naturii”. Cel mai dureros
este că cel ce provoacă aceste „dureri” naturii este
însăşi omul – singura fiinţă dotată cu raţiune.
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Citind revista dvs. ne-am bucurat foarte
mult că avem atâţia elevi, profesori, tineri şi
adulţi care nu sunt nepăsători şi care ştiu să
preţuiască şi să admire această magie a lumii
– natura. Prin intermediul scrisorilor lor fac
cunoscute cititorilor cele mai misterioase, dea dreptul feerice ţinuturi ale Moldovei. Aceste
informaţii ne-au dat curajul să vă scriem şi noi,
căci, precum aţi spus dvs., dle Alecu Reniţă, „ce
rost ar avea să scrii şi să promovezi o gazetă,
dacă n-ar avea cititori?”. Nu suntem indiferente
de ceea ce se petrece în jurul nostru, căci natura
a rămas unicul prieten fidel în toate timpurile,
care ne oferă toate cele necesare pentru viaţă şi
care nu cere decât să fie respectată.
Vă aducem cele mai sincere mulţumiri şi
adâncă recunoştinţă pentru munca dvs. şi
pentru faptul că oferiţi tuturor posibilitatea
de a ţine în mâini o istorie vie a ţării noastre.
Vă vom fi foarte recunoscătoare dacă ne veţi
face o vizită şi nouă la Edineţ, la Seminarul
Teologic la care învăţăm – pământul unde
se cultivă sămânţa credinţei şi se potoleşte
setea de mântuire, locul unde ne formăm ca
spiritualitate.
Cu profund respect,
elevele Seminarului Teologic Liceal
„Sf. Cuv. Mc. Elizabeta”, or. Edineţ

nostru – harta R.- Moldova şi a oraşului Iaşi, precum şi alte materiale
utile - şi roagă să-l intervievăm pe
Ion Anton, scriitor şi redactor-şef al
revistei „Florile Dalbe”. La fel, Andrei
ne-a rugat să-i oferim un DVD – pentru fidelitate. Dragă, Andrei, vom
încerca să-ţi îndeplinim rugămintea,
dar un argument în plus pentru noi
va fi şi numărul de colegi pe care vei
reuşi să-i convingi să se aboneze la
„Natura”.
Cătălina Crudu din Chişinău are
nouă ani şi este elevă în clasa a III-a.
Iată ce ne scrie: „Bunica abonează
revista „Natura” şi o citeşte cu multă
plăcere. Aş dori să-mi facă şi mie
asemenea cadou”. De fapt, Cătălina
a decupat şi trimis la redacţie cuponul pentru a câştiga un album. Şi să
vedeţi, norocul i-a surâs!
O altă Cătălină, de data aceasta de
la Pripiceni-Răzeşi, Rezina, deşi ne
citeşte doar de la începutul anului, a
reuşit să ne îndrăgească şi vrea să ne
devină un prieten fidel. Dragă Cătălina Gobjilă, eşti binevenită în marea
familie a revistei „Natura”! Împreună
vom reuşi mai multe!

Ziua viitorului

Pe 1 iunie, tu, cetăţean al acestei
planete, te-ai gândit să-l faci să se simtă
important şi pe el, cel care a înmugurit
din tine şi urmează să înflorească sub
ochii acestei lumi – copilul.
Născut în pace sau în război, în
mizerie sau avuţie, iarna sau vara,
„puişorul de om” aduce cu sine
speranţa, siguranţa perpetuării
unui neam şi împlinirea de a te
numi părinte. Încă din faţă încerci
să-i desenezi un drum, din care nu
lipseşte: ce nu ai reuşit tu, ce aştepţi
de la el şi, ca să nu pari egoist, adaugi
„ce-i va da Dumnezeu”. E prea frumoasă şi prea sigură această cale, iar
odată cu primul pas făcut de el realizezi că nu e chiar aşa cum ai desenat
tu, or, pensula ta era perfectă.
Din momentul în care a deschis
ochii în această lume, copilul încetează să mai fie prezent, el devine
viitor. Litera spusă azi e o picătură
din cuvântul ce-l va rosti mâine şi
din poezia ce-o va recita peste un an;
în locul jucăriei pe care a strivit-o
azi fără milă peste câţiva ani poate
fi o fiinţă. De aceea tu, care îi admiri
zâmbetul şi îi ştergi lacrimile, te faci
responsabil de culoarea, aroma şi
aspectul acestei flori.
Învaţă-l să-şi iubească neamul,
limba, natura şi pe sine, de Ziua copiilor. Înainte de a-l răsfăţa cu îngheţate
şi jucării, prinde-l de mână şi arată-i
cum să-şi deseneze viitorul.
Anna ZASTAVNEŢCAIA,
studentă, Pererâta, Briceni
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