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De fapt, vestea că Iurie Colesnic 
face în augustul acestui an 50 a 
venit aproape pe neprins de veste, 
m-a luat prin surprindere i mi-a 
provocat o stare dublă i contra-
dictorie. Mai întâi m-am prins la 
gândul că nu, nu e posibil aa ceva: 
acest Iurie, vechi de când lumea, 
care ne povestete peste tot unde 
i când e posibil să povesteti (în 
cărţi, ziare, reviste, în cadrul unor 
emisiuni radiofonice i televizate, 
conferinţe, sesiuni de comunicări, 
acasă, la serviciu, în stradă, în parc, 
sus, jos, în râu, iaz, mare, pădure, 
livadă, la sat, la ora, ziua, noaptea, 
vara, iarna, toamna, primăvara, 
lunea, duminica, pe lună, pe soare, 
în ţară i peste hotare etc., etc.), ba 
chiar i acolo i când nu este dezira-
bil să povestească toate acestea, căci 
se strecoară către locuri i momen-
te ca în povetile noastre – nici pe 
drum nici pe cărare, nici călare nici 

pe jos, deci el – nu, nu poate avea 
doar 50... Dar, după ce consumi 
această interogaţie, după ce iei din 
coconul istorico-literaro-cultural-
politic în care ne-a învăluit în anii 
săi acest protagonist i ne apropiem 
de fi inţarea sa individuală, între-
barea se schimbă: ”Cum, deja 50?! 
Parcă mai ieri debutam împreună la 
cenaclul Luceafărul...”.

La acel cenaclu am înţeles pentru 
prima oară că norocul i promoto-
rii au un rol decisiv i în literatură. 
Eu mă prezentasem de unul singur, 
fără nici un sprijinitor. Pare-mi-se 
că numai un critic, profesor univer-
sitar a reuit să remarce „dragostea 
pentru cuvântul precis i îngrijit” 
pe care o denotau poemele mele. 
Căci literatul care prezida acea e-

dinţă, Leo Butnaru, m-a desfi inţat 
în luarea sa de cuvânt, învinuindu-
mă că scriu despre locurile natale i 
nu observ că Chiinăul e „împânzit 
de curcubee de beton armat”. Iurie, 

însă, a fost adus i prezentat la cena-
clu de către Nicolae Dabija, proas-
păta celebritate a literaturii noastre 
din acel moment, graţie promovării 
lui de către Grigore Vieru (care 
îl declarase un mare poet numai 
pentru versul „Îmi curge sufl etul ca 
grâul”). Aadar, Dabija l-a prezentat 
foarte solid, iar Iurie (care pe atunci 
purta pseudonimul Dereneu), s-a 
sculat i a citit cu stăpânire de sine 
un poem legat tot de casa natală: în 
el se fabula despre patul de la arma 
bunelului din care nepotul (alias 
poetul care debuta în acea seară) 
ar fi  construit o vioară. Leo, care nu 
putea să nu respecte opţiunea lui 
Dabija, a rostit un cuvânt de bun 
augur. i aa, de la serata aceea Iurie 
a păit cu încredere pe drumul ce i 

se deschidea în literatură, iar eu îmi 
pierdusem încrederea în propriu-
mi talent i am tăcut după aceia 
vreo zece ani .

Drumurile noastre, totui, nu s-
au despărţit. Curând primisem un 
apartament la demisol în casa nr. 
132 din bulevardul Lenin (azi te-
fan cel Mare) în care sta i mai stă 
Iurie cu familia sa. Am locuit mulţi 
ani într-o ogradă i am devenit 
adevăraţi prieteni. i nici nu aveam 
cum să nu ne împrietenim, căci în 
căsoiul acela, cât e el de mare, locu-
iam pe atunci doar vreo câteva fa-
milii de moldoveni, între care a lui 
Aureliu Busuioc, a lui Iurie i a mea. 
Către acel moment Iurie reuise să 
fi e i inginer electrician, i director 
al unui studio de fi lme animate, i 
diriguitor la muzeul literaturii de 
pe lângă Uniunea Scriitorilor. Îi 
descoperise deja marea sa pasiune 
pentru trecutul nobil al Basarabiei 
i începuse marea sa epopee de co-
lectare a materialelor documentare 
i scriere a celebrului său ciclu de 
volume „Basarabia necunoscută”. 
În acel moment nu avea publicat 
nici un fascicul, dar felul său de 
a fi  era impregnat deja de Arheul 

 UN OM-PROIECT
 IURIE COLESNIC FACE 50
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scrierilor ce năteau în el i aveau să 
iasă pe rând la lumină. Felul său de 
a fi era al unui Om-Proiect. Fiecare 
ziulică îi era programată pe ore i 
pe minute: timpul micului dejun, 
orele de lectură, orele de scris, vizi-
tarea arhivelor i a bibliotecilor, ora 
proviziilor pentru bucătărie etc. i 
toate erau făcute la rândul lor, cu o 
exactitate pe care o avea, poate, nu-
mai filosoful de la Konigsberg. Eu 
cu Aureliu Busuioc (care pune mai 
mare preţ pe graţie decât pe mun-
că) aa îi i ziceam înde noi: Kant-ul 
ogrăzii noastre (Busuioc insista să 
zicem nu „un Kant al...” ci „Kant-ul”, 
pentru a crea o multitudine de co-
notaţii legate de românescul „cant”, 
jucându-se mai ales cu substantivul 
„muchie”, pentru a-i demonstra, 

ironic, desigur, superioritatea sa de 
maestru faţă de un începător (pu-
nând faţa i muchia în acelai ra-
port ca centrul cu periferia). Am i 
eu nite amintiri -exemple grăitoare 
în acest sens. Liviu, fiul meu cel mai 
mare, lua lecţii de vioară la coala 
muzicală nr. 5, din preajma Filar-
monicii, care începeau la ora când 
Iurie cu fiica sa mai mare ieeau să 
facă piaţa. Eu trebuia să-l însoţesc 
la acele lecţii i dacă uneori uitam 

să vin fuga de la Bibliotecă (unde 
eram deja director adjunct) ca să-l 
duc la coală, Liviu mă telefona, 
strigându-mi: ”Tăticule, a ieit ne-
nea Iurie cu Cezara, e timpul să ne 
ducem la vioară”. Iar când venea ora 
la care Iurie se plimba (ca i Kant!), 
fiul meu cel mic, tefan, tia că are 
dreptul să arunce manualele i să 
iasă la joacă...

Într-o seară, întâlnindu-ne în 
ogradă, Iurie mă 
invită la el ca să-
mi arate o carte pe 
care o terminase 
de scris în acea zi. 
Era primul volum 
al ciclului „Basara-
bia necunoscută”. 
Nu putea găsi un 
editor. Atunci eu, 
fiind deja vicepre-
edinte-secretar 
responsabil la 
Societatea Priete-
nilor Cărţii „Vasile Alecsandri” din 
RSSM, vorbesc cu eful societăţii, 
dl Sanduleac, după care consiliul 
societăţii a luat decizia de a finanţa 
editarea acelui prim volum. i în-
ceputul acela a fost de bun augur. 
Iurie s-a dovedit a fi încă o dată un 
om norocos.

Apoi am revenit la Bibliotecă, 
de data asta în calitate de director 
general, i am colaborat cu Iurie la 
organizarea multor ediţii ale Salo-
nului Naţional de Carte, ale cărui 

laureat a fost nu 
o dată (aproape 
fiecare volum nou 
al colecţiei „Basa-
rabia necunoscută” 
a fost distins cu 
premiul „Cartea 
anului”, de aceiai 
distincţie învred-
nicindu-se i volu-
mul de documen-
tări politice ale lui 
C.Stere editat de 

Iurie, i enciclopedia „Sfatul Ţării”, 
al cărui autor este i alte lucrări ale 
sale).

Am participat împreună la Salo-
nul de Carte de la Cluj-Napoca, eu 
cu volumul de poeme ”Spune ceva”, 
el cu primul volum al „Basarabiei 
necunoscute”, amândouă fiind pre-
miate. Tot la Cluj, am apărut îm-
preună cu versuri în hebdomadarul 
„Flacăra”, prezentaţi de regretatul 
Mircea Zeicu.

În anul acesta, am luat amândoi 
Premiul Uniunii Scriitorilor din 
Moldova, el pentru publicistică (vo-
lumul „Generaţia Unirii”), eu pen-
tru eseu (cartea „Magister dixit”).

Edităm împreună revista ”Ma-
gazin Bibliologic”, care este, spre 
marea lui satisfacţie, în continuă 
ascensiune, i „Calendarul Naţio-
nal”, el fiind unul din cei mai eru-
diţi i, deci, dintre cei mai eficienţi 

membri ai colegiului de redacţie al 
acestei prestigioase publicaţii.

Iurie este omul care a avut i are 
noroc. Dar i eu am norocul să-l am 
ca prieten devotat pe Iurie, omul 
care pune umărul la făptuirile cele 
mai importante ale Bibliotecii noa-
stre, îmi sare în ajutor în momen-
tele grele din viaţa mea care, din 
păcate, sunt multe căci multe sunt 
i momentele când norocul, fortuna 
mă ocolete, când rămân singur, 
împresurat i încolţit. Cuvântul lui, 
uile pe care le deschide ca să ceară 
sprijin pentru mine atunci când 
sunt în impas m-au ajutat să supra-
vieţuiesc i să-mi continui calea.

Iurie Colesnic a făcut până acum 
atâtea lucruri, a fost răsplătit pentru 
ele cu atâtea distincţii, încât, atunci 
când se pregătea articolul despre el 
în „Calendarul Naţional” pe 2005, 
a fost nevoie să fie depăite toate 
limitele impuse de regulamentul 
publicaţiei i să îi fie consacrate pa-
gini suplimentare. Iurie face parte 
din cultura pe care o valorifică i o 
slujete, este pe potriva vechimii i a 
nobleţei ei. Totui, e încă prea tânăr 
în raport cu marele său proiect: el 
mai are de scris încă multe, multe 
volume. Drept care este dator să 
trăiască încă mulţi muţi ani, i în 
fiecare an să publice cel puţin câte 
un volum nou.

Spor la muncă i la viaţă, dragă 
Iurie!

 Alexe RĂU, August, 2005



2 3

Despre scriitorul, istoriograful, enciclopedistul, publi-
cistul, editorul i gânditorul Iurie Colesnic se poate vorbi 
(i scrie) în mai multe feluri. Însă dintre multele catarge 
ale manifestărilor sale cel mai important rămâne, după 
opinia noastră, acela care aduce trecutul în oglinda clipe-
lor pe care le trăim i, mai ales, acela care orientează clipa 
trăită acum spre o devenire demnă i în contextul nostru 
naţional, i în cel european. Că ce este, de pildă, „Basarabia 
necunoscută”? Este rana care ne-a durut i care ne oprea 
respiraţia, dar de existenţa căreia nu tiam. Este, dacă 
vreţi, măreţia fiinţării noastre proiectată pe amărăciunea 
zilei de azi. Ce este marea lucrare despre „Sfatul Ţării”? O 
lecţie de demnitate pe care Colesnic a cules-o din faptele 
uriae ale generaţiei Unirii i a injectat-o cu toată puterea 
artei sale în mecanismul actului politic actual. De ce, ne 
întreabă Iurie Colesnic, marii notri înaintai au contien-
tizat la finele anului de criză 1917 că Basarabia poate avea 
destin european numai unind, împreunând politic toate 
ţinuturile româneti? De ce politicienii de după 27 august 
1991 nu au înţeles acest lucru? De ce au aruncat Basara-
bia în dezmăţul crimei geopolitice, anarhiei economice, 
catastrofelor umanitare i al dezechilibrului demografic? 
Citeti comentariile domniei sale (majoritatea din ele, 
dei sunt scrise în cheie enciclopedică, au structură tragi-
că) din această carte imensă i adâncă despre Sfatul Ţării 
i înţelegi cât de mioapă, amorală, iresponsabilă a fost i 
este clasa politică din aa zisa Republică Moldova. Citeti 
frământările fiinţei sale în cărţile de publicistică (de fapt 
tratate de adevărată morală politică i socială) i vezi cum 
fapta înaintailor, eroismul lor, sângele vărsat pe tărâmul 
apocaliptic al nkvd-ului nu a fost zădarnic. Dar mai vezi 
clar i pe cel al dezmăţului luptei pentru putere care se 
transformă în război civil i simţi cum Basarabia anului 
2005 se îndepărtează cu pai foarte rapizi i de seminţia 
românescă, i de ţărmul bunăstării europene. 

Liderii Sfatului Ţării, arată Iurie Colesnic în multe din 
multele sale scrieri, au fost realei de mai multe ori în 
Parlamentul României pentru merite reale, nu pentru 
vânare de vânt. Constantin Stere, de pildă, a devenit 
senator pe viaţă. Pentru care merite? Pentru acelea de a 
aduce în sufletul ţăranului român din Basarabia lumina 
adevărată a românităţii lui... De ce au fost respectacţi de 
către alegătorii simpli, adică de către ţărani, politicienii 
din Sfatul Ţării? Fiindcă acei politicieni nu au transformat 
politica în afaceri personale, fiindcă ei nu doar i-au 
anunţat intenţiile de schimbare i îmbunătăţire radicală 
a vieţii oamenilor, ci chiar au realizat schimbarea aceas-
ta. Iurie Colesnic demonstrează (de pildă în splendidul 
eseu despre Constantin Stere, patriarhul politicienilor 
români din Basarabia) aceste imense realizări. Prima ar fi, 
după opinia lui, democratizarea Basarabiei, adică intro-
ducerea votului universal i, prin el, conexiunea directă, 
inedită la ritmul civilizator european. Câţi dintre ţăranii 
basarabeni au avut dreptul să voteze administraţia ţaris-
tă? Aproape nimeni. După Marea Unire din 1918 practic 
fiiece cetâţean al Basarabiei a participat la alegerea 

primarilor din localităţile în care locuiau după principii 
alternative i multipartide. Ce a dat acestă manifestare 
a libertăţii? Demnitate cum nu se mai văzuse la ţăranul 
român din Basarabia în epoca de ocupaţie rusească. 
Priviţi fotografiile de ţărani din perioada interbelică 
pe care le publică Iurie Colesnic. Câtă mândrie în acei 
oameni drepţi, cu mustăcioare europene, îmbrăcaţi în 
haine curate, fotografiaţi pe fundalul unor case ridicate 
după proiecte vechi româneti? i câtă degradare în 
fiinţa zdrobită de comunism i alcool a ţăranului băgat 
cu forţa în colhoz... Aa algoritm de cercetare istorică, 
alimentat i cu forţa documentului, i cu cea a scrisului 
profesional, dar i cu cea a responsabilităţii istoricului i 
scriitorului pentru scoaterea din anonimat a trecutului, a 
inventat i implimentat scriitorul Iurie Colesnic. 

O altă realizare excepţională a generaţiei Unirii a fost 
alfabetizarea Basarabiei. Dacă în Rusia ţaristă ţăranii din 
Basarabia erau analfabeţi, apoi după 27 martie 1918 
administraţia română a impus învăţământul obligatoriu 

primar i apoi gimnazial, a deschis mai multe liceie i 
universităţi, instituţii de cultură i sanitare care nici nu 
puteau fi visate în Basarabia ţarilor. O altă realizare im-
portantă a generaţiei de politicieni care au votat Marea 
Unire a fost reforma agrară care a i trecut prin sufletul 
omului adevăratele bucurii ale revenirii Basarabiei la 
contextul ei românesc. i ce au realizat anume pe aces-
te domenii politicienii basarabeni de la 1991 încoace? 
Promisiuni dearte, iresponsabilitate care se regăsesc 
în viaţa tulbure, săracă, umilitoare a cetăţenilor, o re-
formă agrară înspăimîntătoare, un climat economic de 
falie (sic!) CSI-istă, i o îndepărtare criminală de vectorul 
nostru naţional, unicul care ne poate apropia de bunăs-
tarea europeană.

Documentele istorice cu ajutorul cărora Colesnic dis-
cută interactiv (fiindcă el, pe lângă alte fapte de creaţie 
mai mânuiete cu seriozitate i pe cea de publicist i om 
politic) cu oamenii zilei de azi reprezintă, cum spuneam, 
o aducere măreaţă în oglinda devenirii a icoanelor trecu-
tului, multe din ele fiind pătate de sîngele zecilor mii de 
basarabeni sacrificaţi de comuniti pe altarul libertăţii. 
Cât de mare este această faptă a scriitorului Iurie Coles-
nic a fost deja spus. Cât de tare va influenţa ea viitorul ne 
va spune ziua de maine. 

Andrei VARTIC

MĂREŢIILE DIN OGLINZILE
LUI IURIE COLESNIC
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PRIETEN ŞI SFETNIC
Iurie Colesnic este unul din cei mai 

vechi i mai activi cititori ai Bibliotecii 
Naţionale. Fiind Serviciul nostru vecin cu 
Serviciul Carte Veche i Rară îl întâlneam 
adesea în colecţia de cărţi vechi pe care 
le-a cercetat minuţios. Este probabil unul 
din cei mai buni cunoscători ai fondului 
patrimonial al bibliotecii noastre.

Din 1992 când s-a început reforma 
instituţiei noastre am început să colabo-
răm strâns cu el la organizarea Salonului 
Naţional de Carte , a polipticului „Basara-
benii în lume” a expoziţiilor eveniment. 
Este un om de o erudiţie distinsă i-i 
împărtăete cu noi cu multă dărnicie 
cunotinţele sale, chiar a spune că este 
un om-enciclopedie sau i mai mult – un 
om instituit, pentru că un volum atât de 
mare al muncii de documentare i editare 
parcă nici nu-ţi vine a crede că poate fi 
înfăptuită de un singur om. i totui el 
le face pe toate astea de unul singur spre 
admiraţia i uimirea noastră. 

 Iurie Colesnic este un interlocutor 
foarte interesant i totodată nespus de 
simplu. Este întruchiparea firescului i al 
omeniei, astfel că ne este foarte lesne să 
colaborăm cu el. În anii schimbării el a de-
venit unul dintre cei mai devotaţi prieteni 
ai BNRM i un sfetnic de nepreţuit în reali-
zarea programelor noastre culturale.

Suflet tânăr i deschis, el ne molipsete 
i pe noi de un fel de optimism i ne dă 
încredere în forţele proprii. Ne-a sprijinit 
mult la elaborarea „ ...tipografiilor i editu-
rilor din Moldova„ iar prefaţa sa la această 
carte mi-a fost ca o blagoslovire.

Raisa MELNIC

Ce trist e că „obeazalovca” 
sovietică numită „democraţie 
populară” a devenit o realitate, 
ca i altă „obeazalovcă” – limba 
rusă ca „a doua limbă maternă”.

Avem în spate o tradiţie în 
ceea ce privete preocuparea 
cercetătorilor notri în domeniul 
biblioteconomiei: atât E. Lupa-
co, I. Madan, cât i P. Ganenco 
au scris despre biblioteci ca 
centre de iradiere a concepţiilor 
progresiste, democratice ale epo-
cilor ţaristă i comunistă. Nici 
n-au avut permisiunea să cerce-
teze alte aspecte ale bibliologiei, 
pentru că cenzura controla no-
tiţele pe care le luau cercetătorii 
în arhive i tăia (cu foarfecele) 
orice posibilitate de documenta-
re alături de subiect (este arătat 
publicului caietul cercetătorului 
Ion Madan, care, după cenzura 
cu foarfecele a securistului din 
arhivă, semăna cu o căpriţă de 
Anul Nou, cu fâii de hârtie cio-
pârţită fantezist). 

Experienţa ne învaţă să ne 
păzim de cuvinte simple, care 
învăluie idei i făgăduinţe adu-
cătoare de moarte. „Democraţia 
socialistă” a fost mai degrabă o 
demofilie demagogică, pentru că 
a batjocorit valori democratice 
ale secolului XX: împroprietă-
rirea ţăranilor a fost batjocorită 
prin colectivizare, votul univer-
sal – prin manipularea maselor 
de către partidul unic, alfabeti-
zarea – prin spălare a creierului. 
Au participat bibliotecile din 
Moldova la aceste politici anti-
democratice? Desigur, în calitate 
de „opornâe bazî partorgani-
zaţii”, cum erau numite oficial. 
Ce amploare a luat fenomenul 
„gromkie citki” în bibliotecile 
publice sovietice (numite mas-
sovâe)! Dar gazetele i brourile 
diseminate în scopuri ideolo-
gice propagau nu democraţia, 
ci dictatura proletariatului. Ce 
amploare lua activitatea biblio-
tecilor în campania electorală i 
în propaganda ateistă! Încât unii 

dintre colegii notri ar trebui să 
se spovedească acum la preot i 
să se simtă vinovaţi pentru că 
populaţia Republicii Moldova a 
căzut în absenteism ori nu mai 
are încredere în democraţie ca 
formă politică de organizare a 
societăţii. 

Cum să tergi din memo-
ria colectivă un fapt ca acesta: 
biblioteca dintr-un sat transni-
strean (Novo-Gheorghievca) a 
fost utilizată pentru a-i determi-
na pe ţărani să accepte colectivi-
zarea: 60 de oameni (de la bătrân 
de 70 de ani până la prunc de 8 
luni) au fost ţinuţi închii 6 zile 
în bibliotecă, apoi în magazia de 
lemne a colii, fără mâncare i 
fără să li se permită ieirea pen-
tru nevoi fiziologice. 

Nu vreau să spun că biblio-
tecarul nu trebuie să se implice 
în social pentru democratizarea 
societăţii. Vreau să remarc numai 
că bibliotecarul de astăzi tinde să 
schimbe limbajul de lemn comu-
nist cu euro-langajul, pentru a-l 
transforma i pe acesta în limbaj 
de lemn. Cum democraţia so-
cialistă a privilegiat minorităţile 
inferiorizându-ne pe noi, majo-
ritarii, tot aa i noua democraţie 
la noi, ar putea apăra mai mult 
minorităţile sexuale i religioase 
decât milioanele de victime ale 
comunismului.

Regimurile „democratice” 
comuniste au suprasolicitat rolul 
formativ al cărţii, implicaţiile so-
ciale ale bibliotecarului, neglijând 
disciplina tiinţifică în organiza-
rea tehnologiei de bibliotecă. Li-
dia Neamţu, bibliotecara fruntaă 
din anii ‘60, nu cunotea cele mai 
simple reguli de catalogare. Deci 
nu era nici bun profesionist i 
nici bun luptător pentru demo-
craţie. Ea executa ca un pionier 
poruncile partidului: tăia, ca si 
colegii ei de breasla‚ fotografiile 
copiilor grai din revista „Zdoro-
vie” pentru montaje de tip „Co-
pilărie fericită” i disemina cărţile 
(mai mult brouri cu caracter 

DEMOCRAŢIA 
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propagandistic comunist) din biblio-
tecă în fiecare familie de colhoznic. i 
cum putea să se comporte altfel, dacă 
la seminarele activitilor în domeniul 
ideologiei, adică al formării noului 
intelectual, Ivan.I Bodiul îl mutru-
luia pe poetul Bogdan Istru: „Vot 
Istru smotrit na menea. Ăto tebea toje 
casaetsea, Istru!”.

S-au acumulat un ir de tradiţii 
pseudo-democratice de tip socialist, 
care trebuie reexaminate cu ochi cri-
tic, pentru a le depista componentele 
totalitarismului. Trebuie să recunoa-
tem cinstit că la noi democraţia este 
doar un proiect i că abia urmează 
să ne construim instituţiile bazate 
pe drept i pe respect pentru valorile 
democraţiei. Înainte de a se erija în 
centru strategic de democratizare a 
societăţii, Biblioteca Naţională tre-
buie să fie sigură că are o tradiţie în 
acest sens.

Noi, ca Bibliotecă Naţională, 
trebuie să demonstrăm că valorile 
democraţiei nu sunt autentice dacă 
nu se sprijină pe valorile naţionale. 
La acest capitol avem o istorie foarte 
tristă în ceea ce privete completarea 
colecţiilor. In 1832, prima bibliotecă 
publică din Chiinău avea în fondul 
iniţial de carte doar 36 de volume în 
limba română, trecute cu greu prin 
carantina de la Sculeni. În 1946 direc-
torul Bibliotecii Publice Republicane 
„N. K. Krupskaia”, I. Teleuţă, raporta 
la Comitetul Central al PCM că din 
cele două vagoane de carte româ-
nească trimisă din România (sute de 
mii de volume) în biblioteca aceasta 
n-au ajuns decât 443 de volume.

În 1949 biblioteca avea doar 1420 
de cărţi în limba română (0,6%). 
În 1950 Glavlitul i-a mai retras din 
circuit 204 de volume. În 1954 indica-
torii de performanţă arată că din cei 
617 de cititori ai secţiei „abonament”, 
doar 115 erau „moldoveneti”, iar 
fondul de carte pentru colaboratorii 
de carte era închis. După ce s-a mutat 
în această clădire, la 28 iunie 1961, s-
a mărit numărul cititorilor, dar nu i 
al cărţilor, oferite: din 294.863 doar 
5649 exemplare (3%). Bine că în 1960 
s-a înfiinţat fondul de carte în limbi 

străine, unde a fost inclusă i cartea 
românească. Dar este un semn de 
democraţie acesta ca un autohton să-l 
citească pe Eminescu în sala de litera-
turi străine i abia după ce a obţinut 
un permis special? Personal, am pro-
fitat cât am putut de acest permis, cu 
prilejul documentării pentru tezele de 
an i cea de diplomă, dar am văzut cu 
ochii mei cum securitii se plimbau 
printre mesele cititorilor cu mâinile la 
spate i se uitau în caietele noastre ca 
învăţătoarea în timpul lecţiei. Numai 
că ei o făceau pentru a ne intimida.

Deci dacă vrem să construim 
instituţia noastră pe baze noi i nu 
încercăm pur i simplu să muama-
lizăm lucrurile urâte care s-au întâm-
plat aici, trebuie să ne facem public 
mea culpa pentru că am tolerat lu-
crarea securităţii in politica de cadre, 
în epurarea colecţiilor, în îngrădirea 
accesului la carte chiar i atunci când 
un număr infim de oameni încerca să 
utilizeze fondul special. De asemenea, 
suntem datori să redobândim Depo-
zitul Legal al României, ca să nu râdă 
lumea de noi că ne numim Bibliotecă 
Naţională cu doar 10% de carte în 
limba acestei naţiuni.

Cât despre centrele strategice pen-
tru democratizarea societăţii... La un 
simpozion internaţional cu aceeai 
temă am avut prilejul să iau cuno-
tinţă de activitatea Centrului Karta 
din Varovia, care colectează infor-
maţii despre victimele totalitarismu-
lui în Polonia, după ce a diseminat 
„tradiţii nonconformiste” în societate. 
Acum este finanţat de fondul naţional 
pentru democraţie, dar în perioada 
de ilegalitate Centrul a pus bazele 
arhivei sale printr-o bibliotecă despre 
opoziţia democratică, în fondurile 
căreia intrau 4200 de titluri de carte 
„samizdat” i 2400 de titluri de pu-
blicaţii periodice ilegale, apărute sub 
regim comunist. 

 Ne-am transforma noi oare într-
un centru de propagare a documen-
telor Opoziţiei democratice, a disi-
denţei în general? Suntem noi dispui 
să aflăm adevărul despre opoziţie în 
REPUBLICA Moldova?

Nina NEGRU

ŞI LIMBAJUL DE LEMN CEA MAI VECHE
BIBLIE ONLINE
Dei declarată oficial ca „fu-

rată”, cea mai veche Biblie cu-
noscută va apărea on-line

Cea mai veche Biblie cunos-
cută în lume urmează să apară 
on-line i va putea fi citită de pe 
ecranul computerului, sigur cu 
condiţia ca cititorul să cunoască 
greaca veche. Cei care nu cunosc 
limba vor trebui să atepte tradu-
cerea care va apărea anul viitor.

Cercetătorii i experţii în do-
meniul biblic din Regatul unit al 
Marii Britanii, Europa, Egipt, Rusia 
ateaptă cu nerăbdare finalizarea 
proiectului de digitizare a per-
gamentului cunoscut ca Codex 
Sinaiticus despre care se crede că 
ar fi unul din cele 50 de exemplare 
de scripturi autorizate de Împăra-
tul Roman, Constantin.

Manuscrisul care se află curent 
la Biblioteca Muzeului Britanic, în 
Londra, datează cu secolul 4. Do-
cumentul este atât de valoros în-
cât în ultimii 20 de ani a fost văzut 
numai de 4 cercetători. Codex Si-
naiticus a fost scris în Sinai, Egypt 
i a rămas acolo la mănăstire până 
când un cercetător german a adus 
extrase din el în Europa. În conse-
cinţă, călugării au declarat oficial 
manuscrisul furat. Suplimentar 
digitizării, biblioteca Muzeului Bri-
tanic va crea un web site gratuit 
pentru a prezenta manuscrisul 
– atât imaginea paginilor cât i 
transliterarea. Este planificată i 
ghidarea diferitor audienţe „de la 
cercetători până la vizitatori simpli 
care sunt interesaţi de manuscrise 
sau de cretinism”.
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La 10 iunie 2005 IFLA a publicat un comunicat de presă conform 
căruia un bibliotecar italian este cercetat pe motiv că a împrumutat unui 
adolescent de 14 ani o carte editată legal. Cartea în cauză, de Virginia 
Despentes este în general disponibilă i în biblioteci i nu este clasificată 
ca pornografică. Cartea apare într-o listă de cărţi recomandată de Minis-
terul Muncii i Bunăstării din Italia într-o campanie antidrog. Cu toate 
acestea, bibliotecarul a fost acuzat, sub articolul 528 al Codului criminal 
al Italiei conform căruia orice persoană care păstrează sau difuzează un 
document obscen, care conţine termeni obsceni definiţi în următorul 
paragraf (528) precum i orice altceva care este o ofensă împotriva bunei 
decenţe este penalizat. Procesul a avut loc la tribunalul din Pavullo (Mo-
rena). Judecătorul urma să decidă dacă cartea este sau nu obscenă i dacă 
bibliotecarul este sau nu vinovat de distribuirea unui document obscen.

IFLA este profund îngrijorată de încercarea de a incrimina munca 
bibliotecarilor i de violare a drepturilor utilizatorilor bibliotecii de acce-
sare a resurselor i serviciilor relevante fără restricţii i cenzură, drepturi 
stipulate în Articolul 19 al Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, a 
Manifestului IFLA / UNESCO despre bibliotecile publice i Declaraţiei de 
la Glasgow despre Biblioteci, Information Services and Intellectual Free-
dom suplimentar la susţinerea principiului dreptului de a ti.

IFLA este îngrijorată în acest caz particular că acuzatorii caută să pe-
depsească bibliotecarul pentru că i-a făcut datoria de a satisface necesită-
ţile beneficiarilor i de a informa comunitatea. Cartea în cauză nu numai 
că a fost publicată de o editură respectabilă, dar a mai fost i recomandată 
de un minister guvernamental ca sursă într-o campanie pe o problemă 
atât de importantă cum ar fi folosirea drogurilor de către adolescenţi. Dis-
ponibilitatea acestor cărţi corespunde necesităţilor sociale. Bibliotecarul 
nu trebuie penalizat pentru aceasta.

Rolul bibliotecarilor i a personalului este de a susţine i promova 
principiile libertăţii intelectuale i de promovare a accesului nelimitat la 
informaţie fără restricţii, i de împotrivire oricăror forme de cenzură. Se-
lectarea i disponibilitatea materialelor i serviciilor de bibliotecă trebuie 
să fie dictate de considerente profesionale i nu de concepţii politice, mo-
rale i religioase. Sprijinind aceste principii, bibliotecile servesc ca porţi 
pentru cunoatere oferind sprijin esenţial pentru luarea independentă a 
deciziilor. 

La 17 iunie a fost pronunţat verdictul i IFLA anunţa că bibliotecarul 
italian acuzat că a împrumutat unui minor o carte obscenă a fost achitat 
de toate acuzaţiile care i-au fost aduse. Judecătorul a considerat acuza-
ţiilor aduse bibliotecarului false i a găsit de cuviinţă că lucrarea nu este 
obscenă i prin urmare cartea va fi pusă la locul ei pe raurile bibliotecii 
publice „Sorbelli” din Fanano. Pe deasupra parlamentul italian ar putea 
aproba o legislaţie care să protejeze bibliotecile.

IFLA anunţa că pe parcursul procesului a acţionat în strânsă legătură 
cu Asociaţia Bibliotecilor din Italia. La finalul procesului IFLA a mulţumit 
tuturor celor care au ajutat la rezolvarea cazului i i-a arătat satisfacţia 
că italienii au remarcat valoarea sprijinirii drepturilor libertăţii intelec-
tuale i a accesului liber la informaţie. Acest caz a remarcat importanţa 
cooperării i solidarităţii în interiorul i în afara comunităţii bibliotecare 
internaţionale.

Mulţi oameni au ajutat apărarea i a colectat mai mult de 5000 semnă-
turi în sprijinul bibliotecarului.

Rezultatul procesului este victoria tuturor bibliotecarilor care promo-
vează dreptul de a ti i dreptul de a promova accesul nelimitat la infor-
maţii – fără restricţii i fără cenzură.

CENZURA ÎN ITALIA 
UN BIBLIOTECAR SUB ACUZARE

„Un lider uria” aa o descria 
Gary Locke, fostul Guvernator al 
Washingtonului pe Martha Choe, 
fostul coordonator de stat al Oficiului 
Management al Proiectului Boeing 
7E7 i directorul Departamentului 
de Stat Washington al Comunităţii, 
Comerţului i Dezvoltării Economi-
ce. În noiembrie anul trecut, Fundaţia 
Bill i Melinda Gates a ademenit-o 
de la guvernarea de stat pentru a 
deveni director a Programului funda-
ţiei Bibliotecile Globale, care include 
– problemele de bibliotecă ale SUA 
i iniţiative internaţionale. Din 1998 
numai programele SUA au alocat 250 
milioane dolari pentru instalarea a 
peste 47.000 computere în aproape 
11.000 biblioteci în toate cele 50 de 
state i în Districtul Columbia. Ame-
rican Libraries a avut o discuţie cu 
Martha Choe la Conferinţa de iarnă 
(2005) ALA care a avut loc la Boston.

Cum te aclimatizezi? Se poartă ne-
numărate discuţii despre necesitatea 
susţinerii, i siguranţa că există cer-
cetări corecte i date pentru a echipa 
susţinătorii bibliotecilor pentru a face 

 La 4 august 2005 
Serviciul Potelor din 
SUA anunţa printr-un 
comunicat de presă 
despre apariţia unui 
timbru potal dedicat 
aniversării de cincizeci 
de ani de la apariţia 
în 1955 a legii privind 
Bibliotecile Prezidenţiale.1

 Cu această ocazie au avut loc festi-
vităţi oficiale în toate Bibliotecile Prezi-
denţiale. John E. Potter reprezentantul 
Serviciului Potelor menţiona că: „Tim-
brul va scoate în evidenţă rolul unic al 
bibliotecilor în prezervarea i extinderea 
accesului la materialele prezidenţiale 
care oglindesc viaţa i activitatea pree-
dinţilor Naţiunilor.”

Allan Weinstein, arhivistul Statelor 
Unite declara: „Arhiva Naţională este în-
cântată că Serviciul Potelor, recunoate 
importanţa Bibliotecilor Prezidenţiale 
pentru poporul american, onorând cea 
de-a 50-a aniversare a instituţiei cu un 
timbru potal comemorativ. În Biblio-
tecile Prezidenţiale vizitatorii pot învăţa 
despre trecut, examinând documentele 
unei administraţii, vizitând muzeele unde 
sunt expuse expoziţii care reliefează viaţa 
__________________________

1 Conform legii fiecare prezident are dreptul să 
creeze o bibliotecă, într-un loc ales de el (ca regula 
statul in care s-a nascut) unde se păstrează toate 
documentele de pe timpul administraţiei lui.
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i activitatea prezidentului, sau partici-
pând într-un program de instruire ba-
zat pe documente, care îmbogăţete 
curricumul colar.

Bibliotecile Prezidenţiale, care 
se află în subordonarea Arhivelor 
Naţionale (www.archives.gov/presi-
dential_libraries) includ următoarele 
biblioteci.

• George Bush Presidential Library 
and Museum, College Station, TX, 
www.bushlibrary.tamu.edu; 

• Jimmy Carter Library & Museum, 
Atlanta, GA, www.jimmycarterlibrar-
y.org; 

• William J. Clinton Presidential 
Center, Little Rock, AR www.clinton.a
rchives.gov; 

• Dwight D. Eisenhower Presiden-
tial Library & Museum, Abilene, KS, 
www.eisenhower.archives.gov; 

• Gerald R. Ford Library, Ann Arbor, 
MI, and the Gerald R. Ford Museum, 
Grand Rapids, MI, www.fordlibrar-
ymuseum.gov; 

• Herbert Hoover Presidential Li-
brary and Museum, West Branch, IA, 
www.hoover.archives.gov; 

• Lyndon Baines Johnson Li-
brary and Museum, Austin, TX, 
www.lbjlib.utexas.edu; 

• John F. Kennedy Library and Mu-
seum, Boston, MA, www.jfklibrary.org; 

• Ronald Reagan Presidential Li-
brary and Museum, Simi Valley, CA, 
www.reagan.utexas.edu; 

• Franklin D. Roosevelt Presidential 
Library and Museum, Hyde Park, NY, 
www.fdrlibrary.marist.edu; the

• Harry S. Truman Presidential Li-
brary and Museum, Independence, 
MO, www.trumanlibrary.org; and, the 

• Richard Nixon Library & Birth-
place, Yorba Linda, CA, www.nixonf-
oundation.org, which is scheduled to 
become the nation’s 12th Presidential 
library and museum next year. 

Din California până la Massachu-
setts, din Texas până la Michigan, 
Bibliotecile Prezidenţiale oferă desti-
naţii de excepţie pentru vacanţele de 
familie. Aici poţi descoperi materiale 
despre responsabilităţile efilor statu-
lui, despre copilăria acestora i viaţa 
precedentă anilor de la Casa Albă. 
Arhive bogate de fotografii reprezin-
tă Prezidenţii cu membrii familiei în 
contextul timpului în care au trăit i 
ajută vizitatorii să înţeleagă mai bine 
epoca în care a trăit i activat fiecare 
prezident.

Fiecare bibliotecă este o arhivă des-
chisă a documentelor prezidenţiale, ca 
regula include i un muzeu, i oferă 
pentru public diverse programe, pe 

diverse teme variind de la colecţia de 
păpui a Carolinei Kennedy la cel de-al 
doilea Război Mondial. 

Argumentând necesitatea unei 
arhive sigure i accesibile pentru ma-
terialele fiecărei administraţii, Prezi-
dentul Franklin D. Roosevelt menţiona 
că este necesar „de a aduna împreună 
documentele elaborate în trecut i a le 
prezerva pentru ca oamenii să le poată 
folosi în viitor. În 1939 Roosevelt a dat 
o parte din Hyde Park, New York pen-
tru construcţia unei biblioteci i muzeu 
pentru documentele prezidenţiale. 
Roosevelt observa că lecţiile despre 
trecut vor permite cetăţenilor „ ... să 
făurească viitorul”.

De atunci bibliotecile prezidenţiale 
au fost create în statele de batină a 
fiecărui prezident. Fondurile necesare 
pentru construcţia bibliotecii vin din 
surse private, iar Arhivele Naţionale 
– ca parte a guvernului federal – asigu-
ră întreţinerea i funcţionarea.

Inspirată din exemplul lui Roose-
velt, Legea privind Bibliotecile Prezi-
denţiale din 1955 dă posibilitate Pre-
zidenţilor să doneze documentele lor 
guvernului federal pentru prezervare 
i acces public. 

Pagini pregătite
de Vera OSOIANU

lobby în favoarea bibliotecilor în 
condiţiile în care bugetele alocate 
sunt micorate, iar competiţia pen-
tru dolari este tot mai mare.

Vezi vre-o legătură între compu-
tere, internet, bibliotecari i dezvol-
tarea economică? Există o legătură 
directă. Când antreprenorii i in-
vestorii caută unde să facă investiţii 
pe termen lung, milioane i milioane 
de dolari în multe cazuri, ei caută co-
munităţi sănătoase, stabile cu lideri 
buni. Bibliotecile sunt esenţiale pen-
tru stabilitatea comunităţilor.

Care sunt problemele bibliote-
cilor în acest rol? Aa cum văd eu, 
situaţia bugetului la nivel de stat i 
local nu prezintă un tablou prea 
atrăgător.

De unde tii aa de multe despre 
biblioteci? Am o prietenie mai veche 
cu bibliotecile. Eu am crescut în New 
York i rudele mele mă duceau în fi-
ecare sâmbătă în secţia pentru copii 
a Bibliotecii Publice New York. Tata 
era inginer i frecventa secţia Teh-

nica, eu aveam stocul meu de cărţi 
i aceasta era un fel de înţelegere a 
noastră. Rudele mele erau imigranţi, 
engleza nu era prima limbă pentru 
ei, dar învăţătura era pentru ei prio-
ritatea absolută.

De unde erau părinţii tăi? Co-
reea. Ei ne-au încurajat să citim; au 
făcut tot posibilul să ne ajute pentru 
a avea succese bune la coală.

Ce ai spune dacă cineva te-ar în-
treba pentru ce ne trebuiesc biblio-
tecile? Nu poţi găsi totul în Internet? 
Cărţile vor rămâne întotdeauna 
foarte importante, dar este interesant 
acum să intri într-o cameră de com-
putere i să vezi 400 de computere 
toate in proces de folosire. Aceasta 
va continua să fie o parte foarte im-
portantă din ceia ce oferă biblioteci-
le, dar ele oferă suplimentar asistenţă 
profesională în căutarea informaţiei 
i în rezolvarea problemelor.

Ce impact va avea proiectul de 
digitalizare iniţiat de Google? Este 
un alt capitol în diferenţierea ac-

cesului la informaţii, în scopul de a 
face colecţiile de la Stanford i Har-
vard precum i alte biblioteci mult 
mai accesibile.

Există ceva deosebit ce ai avea 
de spus despre fundaţie? Fundaţia 
Gates se axează pe susţinerea inves-
tiţiilor interne în SUA. Vom aplica 
experienţa programelor din SUA 
în Mexica i chiar Chile pentru a 
extinde Iniţiativele Internaţionale de 
Bibliotecă. Va fi făcută o invitaţie de 
a trimite propuneri, i ne vom orien-
ta spre ţările în curs de dezvoltare, 
în speranţa de a influenţa iniţiativele 
guvernelor de a oferi acces public 
prin intermediul bibliotecilor.

Cum se leagă totul într-un tablou 
mai mare? Noi ne-am angajat într-o 
cursă lungă – nu ca sponsori perma-
nenţi, dar vrem într-adevăr să susţi-
nem eforturile într-un mod care să 
favorizeze schimbări sistematice. 

American Libraries 
martie 2005, p. 23.

RĂSPUNSURI SINCERE DE LA MARTHA CHOE

BIBLIOTECILE PREZIDENŢIALE DIN SUA LA CINCIZECI DE ANI
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Prin gura prorocului Ieremia, Dum-
nezeu zice: „Cuvântul Meu îl fac foc în 
gura ta!” (Ier. 5:14). Deci Cuvântul lui 
Dumnezeu, chiar dacă e rostit de gura 
unui om (proroc), devine atotputer-
nic. Prorocii, purtătorii de Cuvânt ai 
lui Dumnezeu, trebuie, dar, să ia bine 
seama cum folosesc Cuvântul. Căci 
Dumnezeu ne avertizează: „cine a au-
zit Cuvântul Meu, să spună întocmai 
Cuvântul meu” (Ier. 23:28). Dar despre 
cei ce neglijează sau schimonosesc Cu-
vântul lui Dumnezeu prorocul Ieremia 
spune: „înţelepţii... au nesocotit Cuvân-
tul Domnului i ce înţelepciune au ei”!? 
Bună întrebare (sic!). 

Adevăratul înţelept are toată con-
sideraţia pentru Cuvântul lui Dumne-
zeu, pentru că este adevărat, lucrător 
i plin de rezonanţă transcendentală. 
Toţi cei care lucrăm (sau jonglăm!) cu 
Cuvântul, (uneori cu vorbuliţe!), e bine 
să fi m atenţi, de fapt, ce facem. Dum-

nezeu ne spune, prin gura apostolului 
Pavel în Epistola sa către Efeseni 4:29: 
„nici un cuvânt stricat să nu vă iasă din 
gură”. Iar în Mt 12:36 este scris: „În ziua 
judecăţii, oamenii vor da socoteală de 
orice cuvânt nefolositor rostit”(!!!).

Prorocul Ieremia zicea: „cuvintele 
Tale sunt bucuria i veselia inimii mele”. 
Cuvântul Domnului provoacă bucurie 
pentru că alimentează credinţa, spe-
ranţa i este o mângâiere pentru omul 
drept. În Matei 4:4 este scris: „Omul nu 
trăiete numai cu pâine, ci cu orice cu-
vânt, care iese din gura lui Dumnezeu”. 
Iar în Mat. 7:24 Iisus zice: „Pe oricine 
aude aceste cuvinte ale Mele, i le face, 
îl voi asemăna cu un om cu judecată”. 

Când a venit Iisus, Mesia lui Dum-
nezeu pe pământ mulţi au fost cei care 
au crezut în puterea Cuvântului. Iată 
ce este scris în Mat. 8:8 „Doamne... zi 
numai un cuvânt i robul meu va fi  
tămăduit”. Dar celor ce nu cred Iisus le 

zice (Mt 24:35): „Cerul i pământul vor 
trece, dar cuvintele Mele nu vor trece”. 
Iar în Evanghelia lui Ioan 3:36 aposto-
lul scrie: „Cine crede în Fiul, are viaţă 
venică; dar cine nu crede în Fiul, nu 
va vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu 
rămâne peste el.” 

În Evrei 4:12 se spune: „Cuvântul 
lui Dumnezeu este viu i lucrător”; iar 
în 6:5 despre ucenici zice că „au gustat 
Cuvântul cel bun al lui Dumnezeu...” 
În Iacob 1:21-22 e scris: „primiţi cu 
blândeţe Cuvântul sădit în voi, care vă 
poate mântui sufl etele. Fiţi împlinitori 
ai Cuvântului” (Iac. 1:22). 

i Apostolul Petru zice: „Cuvântul 
Domnului rămâne în veac”(1Petru 1:
19). Iar în Apocalipsa 21:5 este scris: 
“aceste cuvinte sunt vrednice de cre-
zut i adevărate”. 

La toate acestea nu mai am nimic  
de adăugat.

 Valentina GĂLUCĂ 

„CUVÂNTUL MEU ÎL FAC FOC ÎN GURA TA” „CUVÂNTUL MEU ÎL FAC FOC ÎN GURA TA” „CUVÂNTUL MEU ÎL FAC FOC ÎN GURA TA” 
Repere pentru meditaţie

IURIE COLESNIC, POET I PUBLICIST
Iurie Colesnic – om inteligent, erudit, cu o vastă cultură este bine cu-

noscut ca editor a mai multor dicţionare enciclopedice, autor al cărţilor: 
„Basarabia necunoscută” în cinci volume; „Generaţia Unirii” .a.

I Colesnic este un distins poet i publicist. Debutul literar îl începe pe 
când era elev publicând poezii în ziarul raional „Zorile” din Călărai, în re-
vistele „Scânteia leninistă”, „Nistru” (1977, nr.4).

Prima lui publicaţie (1980) este culegerea de versuri pentru copii „Puiul 
îndrăzneţ”, urmate de altele destinate copiilor „Ţara cu luceferi” (1986), „În-
văţ să zbor” (1992), „Necazul ariciului” (1996); „Ce visează leul?” (2004).

Pentru adulţi publică plachete de versuri abia pe la 1987 „Arta memoriei”, 
„Arheologii interioare„ (1991), „Spirala lui Arhimede” (1994). Ultima, „Mi-i 
dor să vă spun” (2004), ediţia a II-a, completată, este o carte de publicistică 
(eseuri i interviuri) – temele abordate: morală, demnitate, cinste.

Născut într-o familie de pedagogi în satul Dereneu, Călărai, Iurie a 
crescut într-un mediu propice, fi ind educat de părinţii Liuba i Vsevolod 
Colesnic. Ei iau cultivat dragostea faţă de carte, gustul pentru cunoaterea 
istoriei i cinstirea de neam.

 Fiind student la Institutul Politehnic (astăzi Universitatea Tehnică), la 
facultatea de mecanică, trece prin momente grele din viaţa sa, este urmărit 
i persecutat de KGB, pentru dragostea lui mare de carte i dorinţa de a-i 
împărtăi gândurile i impresiile despre cele citite cu colegii. Vremea nu l-a 
înfrânt, ci l-a ambiţionat i mai mult. Lui Colesnic i-a fost hărăzit destinul 
de-a deveni un cercetător, un investigator inegalabil, ce cu cinste i demni-
tate „terge colbul de pe cronici”.

 Despre perioada studenţiei, investigaţiile lui în arhivă, conceperea, lu-
crul la cartea „Basarabia necunoscută”, demnitate i onoare, desprindem din 
interviul dat echipei de la „Accente” publicat în nr. 112, la 11.XII.2003, în-
titulat „Corigenţi la Demnitate”, inclus i în cartea „Mi-i dor să spun”.

 Punctul de vedere expus, cred este demn de urmat.
În încheiere, la această vârstă frumoasă îi dorim Dlui Iurie Colesnic mul-

tă sănătate i succese în continuare.           Maria BRÂNZAN


