
Pe urmele 
lui Puşkin

În anul 1821 Puşkin, alături de I. 
Liprandi, călătorea prin Basarabia, 
pe ruta Chişinău-Bender-Căuşeni-
Palanca-Akkerman (în prezent – 
Belgorod-Dnestrovsk). În timpul 
voiajului, dînsul a devenit martor 
al unei drame, care a avut loc în 
casa bogatului boier Vasiliev din 
Gura Bîcului, ceva mai jos de cor-
donul pădurarului. Pînă în ziua 
de azi pe acel loc se află o poiană 
unde cresc doi stejari (din păcate, 
cel de-al treilea s-a uscat deja). Din 
generaţie în generaţie, din gură în 
gură, se transmite legenda, con-
form căreia aici se afla pe vremuri 
unul din domeniile preferate ale 
boierului...

„Osanale 
Domnului“
La  26 aprilie 2011 în incinta 
parohiei  din satul Mereni  s-a 
desfăşurat  Festivalul – concurs 
raional al cîntecului pascal „Osa-
nale Domnului”, ediţia a IV- a, în 
cadrul căruia au participat colec-
tive folclorice din raion. Festivalul 
s-a bucurat de succes şi promite 
să devină tradiţional. 

» detalii în pag. 4

» Continuarea legendei în pag. 4
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Aforismul săptămînii: „Cel ce a fost odată cumpărat, se 
vinde mai apoi el însăşi”. 

V. Maliţkii

Ziua Europei în Republica Moldova
UNIMEDIA.MD

Cu ocazia Zilei Europei, eveniment ce va fi consemnat în Republica Mol-
dova pentru a doua oară şi pe parcursul unei luni întregi, a fost tipărit un 
calendar şi un poster care anunţă desfăşurarea în premieră în ţara noastră 
a Festivalului de film european. Festivalul  se va desfăşura în perioada 
10-13 mai, în cadrul acestuia urmând să fie prezentate filme din 11 state 
europene. 

Ambasadorului Dirk Schuebel, şeful Delegaţiei Uniunii Europene la 
Chişinău, în cadrul unei întrevederi cu prim-ministrul Vlad Filat, a precizat 
că, cu ocazia Zilei Europei, ambasadorii Uniunii Europene acreditaţi în 
Republica Moldova vor susţine ore în instituţiile de învăţământ superior 
din ţara noastră, în cadrul cărora vor vorbi despre istoria Europei şi rolul 
Uniunii Europene. 

Cuantumul indemnizaţiei unice
Elena Rîjalo, director adjunct CTAS Anenii Noi

Conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2011 cuantumul 
indemnizaţiei unice la naşterea copilului s-a majorat cu 300 lei pentru copiii născuţi începînd 
cu 20 aprilie 2011(data publicării legii în „Monitorul Oficial”) şi constituie:

- la naşterea primului copil - 2000 lei;
- la naşterea fiecărui copil următor - 2300 lei;
Atenţionăm că pentru copiii născuţi în perioada 1 ianuarie 2011 - 19 aprilie 2011,indemnizaţia 

unică la naşterea copilului se stabileşte în cuantumurile precedente (la naşterea primului copil 
- 1700 lei;  la naşterea fiecărui copil următor - 2000 lei).

Cuantumul lunar al indemnizaţiei pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 
3 ani constituie 30% din venitul mediu lunar asigurat realizat în ultimele 6 luni calendaristice 
premergătoare lunii producerii riscului asigurat, dar nu mai puţin de 300 lei pentru fiecare copil.

Cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2011 constituie 3300 lei. Prin urmare venitul mediu lunar asigurat 
pentru lunile anului 2011, luat în calcul la determinarea cuantumului indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului, nu va putea depăşi 
suma de 5 salarii medii lunare pe economie, prognozate pentru anul 2011, adică 16500 de lei ( 3300*5). Mărimea maximă a indemnizaţiei va 
constitui 4950 lei. 

NOVOSTI MOLDOVA 

Primul raport despre activitatea mass-media în 
ajunul alegerilor locale generale a fost prezentat 
opiniei publice de iniţiativa obştească „MediaMo-
nitoring-2011” la reprezentanţa ARŞI RIA Novosti 
în RM şi AŞ Novosti-Moldova.

 În particular, în cadrul acţiunii au fost abordate 
subiectele agitaţiei preelectorale a diferiţi concurenţi 
electorali în mass-media tipărită.

„În perioada de referinţă pe teritoriul Chişinăului au 
fost difuzate materiale de agitaţie false, care veneau, 
chipurile, de la candidatul din PLDM Victor Bodiu. 
Au fost încercări de antipublicitate prin difuzarea 
informaţiei false, chipurile, din numele lui. Materialele 
erau stilizate ca publicaţii periodice tipărite „Jurnal de 
Chişinău” şi „Ziarul de gardă”, - a comunicat Eugenia 
Bîtca, reprezentantă a „MediaMonitoring-2011”.

 „Acest fapt nu poate fi trecut cu vederea de organele 
respective şi opinia publică”, - a adăugat ea.

 „Inspiră îngrijorare şi situaţia, în care se află 
publicaţiile tipărite „Nezavisimaia Moldova” şi „Mol-
dova Suverană”. O serie de decizii litigioase ce ţin de 
ele a fost deja apreciată ca acţiune de acaparare. În 
Moldova Guvernul face încercarea de a reveni la presa 
de stat”, - a menţionat Alexandru Pleşco, reprezentant 
al „MediaMonitoring-2011”.

 „MediaMonitoring-2011” va pregăti săptămînal 
rapoarte axate pe reflectarea de către mijloacele de 
informare în masă a procesului campaniei electorale în 
organele locale ale puterii pe întreg teritoriul ţării.

Mass-media şi alegerile locale 

Practic toată mass-media-internet din Moldova face publicitate electorală 
fără nota specială „Plătit din Fondul electoral”, prin care încalcă Codul 
Electoral al RM, a declarat Oleg Timoşenco, membru al iniţiativei publice 
„MediaMonitoring-2011” în cadrul prezentării primului raport de monito-
rizare „Mijloacele de informare în masă în ajunul alegerilor locale generale 
din 5 iunie 2011”, care a avut loc miercuri la reprezentanţa ARŞI RIA Novosti 
în RM şi AŞ Novosti-Moldova.

 „Codul Electoral în vigoare echivalează publicitatea pe internet cu publicitatea din 
mediile tipărite de informare, de aceea nota este obligatorie”, - a spus Timoşenco.
 În afară de aceasta, conform rezultatelor monitorizării, pe forumurile unor resurse 
informaţionale, cum sînt protv.md, stireazilei.md, privesc.eu şi altele se admit 
enunţuri xenofobe, îndemnuri la violenţă şi intoleranţă, deşi există moderatori.

„Într-o ţară europeană în secolul XXI aceasta, este, cel puţin, o sălbăticie”, - 
consideră Timoşenco.

Cursul valutar:
USD - 11.4424
EUR - 16.9960
RON - 4.1328
RUB - 0.4198

Prognoza meteo:
Vineri +11 +12
Sîmbătă +7 +9
Duminică +10 +11
Luni +10 +11
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ALEGERILE   LOCALE   GENERALE  din  5  iunie 2011 

cu privire  la constituirea secţiilor de votare în circumscripţia electorală  raională 
Anenii   Noi nr. 4

29  aprilie  2011                                                                                                   nr. 7.1                 
În  scopul  organizării  şi  desfăşurării  alegerilor  locale  generale din 5 iunie 2011 şi în con-

formitate cu art. 29 şi 120 p. 3 din Codul Electoral nr.1381-XIII din 21.11.1997, cu modificările 
şi completările ulterioare, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Anenii Noi 
nr.4,  

H O T Ă R Ă Ş T E :
Se constituie secţiile de votare în circumscripţia electorală raională Anenii Noi nr. 4, după 

cum urmează:

Denumirea 
secţiei

de votare

Nr.
secţiei 

de 
votare

  
              Hotarele secţiei de votare 

Adresa sediului, 
biroului electoral

al secţiei de
votare

Adresa localului pentru 
votare

şi modul de contactare 
pentru relaţii

Anenii Noi   1 Suvorov, Novaia, B. Glavan, A. Saharov, 
Parcului, 1 Mai, Cernîşevschi, Puşkin, Gorkii, 
Miciurin, Zarecinaia, Ceapaev, str-la Comarov, 
Comarov, Gribov, Frunze, Podgornaia, Tighina  
de la nr.7 pînă  la sfîrşit, Zagorodnaia, Libertăţii, 
Trandafirilor, Păcii, Iachira, Coroliov

or. Anenii Noi, 
str. Suvorov, 7
tel. 2-21-85

Casa de Cultură, 
str. Suvorov, 7
tel. 2-21-85

Anenii Noi   2 Concilierii Naţionale nr.5, 7, de la nr.9
pînă la sfîrşit (num. pare şi impare), str-la Tihii, 
S.Lazo, str-la Arteziană, Zorile, Primăverii, 
Victoriei, Soarelui, Vişinilor, Gagarin, 8 
Martie, 9 Mai, Timireazev, Tineretului, Viilor, 
A. Matrosov, I. Creangă, I. Soltîs, Jucovski, 
Hajdău, Luceafărul, str-la Uzinei, Şciusev, str-
la Şiusev, str-la Prietenii, Nucarilor, Berzarin, 
Livezilor de la nr.1 până la nr.17, Cantemir, 
Speranţei, Florilor 

 or. Anenii Noi,    
str. Concilierii 
Naţionale, 22 
tel. 2-20-04

Casa de Creaţie 
str. Concilierii 
Naţionale, 22
tel. 2-20-04

Anenii Noi    3 Concilierii Naţionale nr.2, 3, 6, 8; Tighina  
nr.1 pînă la nr.5, str.Chişinăului (numerele 
paritare şi imparitare), Mărţişor,Sportivă, Z. 
Cosmodemeanschi, Livezilor de la nr. 18 până 
la nr. 49 

or. Anenii Noi, 
liceul teoretic 
„A.Puşkin” str. 
Chişinăului, 26 
 tel. 2-34-96

or.Anenii Noi, liceul 
teoretic „A. Puşkin” str.
Chişinăului, 26 , Tel.2-
34-96

Beriozchi    4 În hotarele s. Berezchi satul Berezchi FAP 
Berezchi 
tel. 65-354

s.Berezchi, FAP 
Berezchi 
Tel. 65-354

Hîrbovăţul 
Nou 

   5 În hotarele s. Hîrbovăţul Nou satul Hîrbovăţul 
Nou, şcoala 
primară, tel.77-285

s.Hîrbovăţul Nou, 
şcoala primară,
tel. 77-285

Ruseni    6 În hotarele satelor Ruseni şi Albiniţa satul Ruseni,  
Club   tel. 2-57-09

s. Ruseni, Club
Tel. 2-57-09

Socoleni    7 În hotarele satului Socoleni satul Socoleni 
Grădiniţa de copii,  
tel. 56 3 97

s.Socoleni, Grădiniţa 
de copii
 tel. 56 3 97

Botnăreşti     8 În hotarele satelor Botnăreşti şi  Salcia satul Botnăreşti   
sediul primăriei,
tel. 79-3 51

Sediul   primăriei,
Tel. 79-3 51

Bulboaca     9 M. Eminescu, Albişoara, P.Movilă, Bulgară, 
Mioriţa, Ciorbă, Morilor, V. Lupu, Decebal, 
P. Rareş, A. Donici, V. Alecsandri, Mateevici, 
Hajdeu, 31 August, I. Creangă, Alba Iulia, 
Petrarilor, Gh.Asachi, D.Cantemir, Suveranităţii, 
Ştefan cel Mare, Tighina, Vişinarilor, Marinescu  

satul Bulboaca, 
liceul teoretic 
„Anton Guzun” 
tel. 47-3 59

Liceul teoretic „Anton 
Guzun” 
Tel. 47-3 59

Bulboaca 10 Cucuoarelor, Roşcani, Dacia, Varniţa, Gaidar, 
Gagarin, Păcii, Ştefan Neaga, Uzinelor, 
Victoriei, Trandafirilor, Podgorenilor,Nucarilor, 
M.Ciobanu, Plămădeală,Dimo, Livezilor

satul Bulboaca, 
sala festivă  
S.A. „Agrovin-
Bulboaca” 
 tel. 47-2 35

Sala festivă S.A. 
„Agrovin- Bulboaca” 
 Tel. 47-2 35

Calfa 11 În hotarele satelor Calfa şi Calfa Nouă. satul Calfa, 
Gimnaziul 
 tel. 37-282       

Gimnaziul 
Tel. 37-282 

Chetrosu 12 În hotarele satului Chetrosu-Neamţ (Gospodăria 
didactică „Chetrosu”)

satul Chetrosu,   
str. Frunze 24 
tel.32-117

Şcoala medie str. 
Frunze, 24
tel.32-117

Chetrosu 13 În hotarele satului Chetrosu-Bîc satul Chetrosu 
str-la I. Creangă 2
 tel. 32-113

Căminul cultural, 
str-la 
I. Creangă, 2
 tel. 32-113

Todireşti 14 În hotarele satului Todireşti satul Todireşti, str. 
M. Eminescu 19
 tel. 76-213

 Grădiniţa de 
 copii Romaniţa  
 str. M.Eminescu,  
 -19   tel. 76-213

Chirca 15 În hotarele satelor Chirca şi Botnăreştii Noi satul Chirca,
Sediul primăriei
Tel. 92-548

Ospătăria gimnaziului
Tel. 93-430

Ciobanovca 16 În hotarele satelor Ciobanovca şi Mirnoe satul Ciobanovca 
sediul  primăriei
tel. 78-259

Sediul primăriei
Tel. 78-259

Troiţa 
Nouă

   17 În hotarele satelor Troiţa Nouă şi Balmaz satul Troiţa Nouă 
Gimnaziul 
 tel. 51-3 67

Gimnaziul 
 Tel. 51-3 67

Cobusca 
Nouă

   18 Ştefan cel Mare, M. Eminescu, Tineretului, 
Păcii, 31 August, Livezilor, Busuioc,Valea 
Trandafi-rilor, Florilor, st-la Tineretului  

satul Cobusca 
Nouă, sediul 
primăriei
Tel. 73-2 38

s.Cobusca  Nouă, sediul 
primăriei
Tel. 73-238

Cobusca 
Veche

   19 În hotarele satelor Cobusca Veche şi Floreşti satul Cobusca 
Veche, primăria
Tel. 35- 2 46

primăria
Tel. 35- 2 46 

Delacău    20 În hotarele satului Delacău satul Delacău, 
Şcoala medie
 tel. 36-230

Şcoala medie
 Tel. 36-230

Floreni    21 Ştefan cel Mare, Livezilor, Fântăniţei, 
Ciocărliei, Valahilor, D. Cantemir, Stânjeneilor, 
31 August, Haşdeu, A. Lupan, M. Costin, I. 
Creangă, Negruzzi, I. Vatamanu, Cobzarilor, 
Mateevici, Hotinului, Dimo, M. Viteazu, 
Alecsandri, Luceafărul, Prieteniei, Doina, 
Dacilor, Eminescu, Florilor, Nucarilor, Neaga, 
Trandafirilor, 8 Martie, Primăverii, Voluntarilor, 
T. Ciorbă, Şcolii, Dacilor 01, Dacilor 02, Dacilor 
03, Dacilor 04  

satul  Floreni, 
gimnaziul Floreni,
str. Ştefan сel Mare 
103 A
tel. 61-518
      

s. Floreni, gimnaziul  
Floreni, str. Ştefan сel 
Mare, 103 A
tel. 61-5 18
      

Floreni    22 str. Chişinăului, CFM, Păcii satul Floreni,  
Grădiniţa „Poiana 
Picilor”, str. 
Chişinăului - 6
tel. 93-210

s. Floreni, Grădiniţa 
„Poiana Picilor” str.
Chişinăului - 6, Tel. 
93-210

Geamăna    23 În hotarele satelor Geamăna şi Batîc satul Geamăna str. 
Ştefan сel Mare,  
50
tel. 68-397

Şcoala medie 
str. Ştefan сel Mare 52,
tel. 68-2 69

Gura 
Bîcului

   24 În hotarele satului Gura Bîcului satul Gura Bîcului, 
liceul  teoretic
Tel. 41-6 80

s.Gura Bîcului,  liceul  
teoretic
Tel. 41-6 80

Hîrbovăţ    25 Ioan Negură, Pădurilor, Stadionului, Vorfolomei,  
Sucitu, Matrosov, Şcolii, Berzarina, Lomonosov, 
Puşchin, Fadeev, Moscovei, Sovetică, Alioşina, 
Ciaicovschii, Protegailovca, Valeriu Secară, Ion 
Soltîs, Tineretului,Fîrlădenilor, Păcii, Vatutin, 
str-lele Şcolii, Berzarina, Tineretului .

satul Hîrbovăţ,
şcoala primară
tel .72-4 54

Şcoala primară
tel. 72-4 54

Hîrbovăţ    26 S.Lazo, A.Donici, B.Glavan, Bulbocii, Viilor, 
Cosmodemianscaia, Independenţei, Chişinăului, 
Comsomolului, Pionerilor, Cantemir, Gornaia, 
Rădi, Livezilor, Comarov, Glibov; str-la S.Lazo, 
Bulbocii nr. 1, Bulbocii nr.2, Rădi.

satul Hîrbovăţ,
localul liceului „Ion 
Creanga”
Tel. 72-5 19

Localul liceului „Ion 
Creangă”
 tel. 72-5 19

Maximovca   27 În hotarele satului Maximovca satul Maximovca, 
str. Şcolarului
tel. 35-92-23

Căminul cultural
Tel. 35-92-23

Mereni  28 Decebal nr.9-19, Mioriţei, Viilor nr.1-10, 
Bujorilor 1-9, Izvoarelor 1-38, Hatmanei 1-9, 
Bugeacului 1-22, D.Cantemir 1-45, str-la 1 
D. Cantemir 1-15, str-la 2 D.Cantemir 1-23, 3 
D. Cantemir, 1-16, B. Glavan 1-49, Victoriei 
1-21, Ştefan cel Mare 2-102, 1-91, str-la 
Ştefan  cel Mare 1-18, Bucovinei 1-30, str-la 
Bucovinei 1-19, Arhangelului Mihail 1-19, 
str-la Arhangelului Mihail 1-32, Miron Costin 
1-34, Alba Iulia 1-18, Independenţei 1-77,  
Păcii 1-13, Trandafirilor 1-12, Festivalului 
1-9, I.Gagarin 1-93, Albişoara 1-50, Blajinilor 
1-58, str-la 1 Blajinilor 2-14, str-la 2 Blajinilor 
2-12, Fîntînilor 1-19, Rufa 1-39, Satîrului 1-11, 
A.Russo 1-51,Entuziaştilor 1-31, Daciei 1-34, 
T.Şevcenco 1-18, 
31 August 2-122

satul Mereni,
şcoala primară
tel.54-347

Şcoala primară
tel.54-347

Mereni    29 31 August 1-93, Dumbrăvilor 1-88, Unirii 1-74, 
Speranţei 1-23,  Alexandru Cel Bun 1-81, str-la 
Alexandru cel Bun 1-4, I.Creangă 1-23, 1 Mai 
1-46, Cobzarului 1-55, str-la Cobzarului 1-17, 
Tinereţei 1-35, Prieteniei 1- 47, Vasile  Lupu 
1-28, 8 Martie 1-19, Hotinului 1-14, Ştefan 
Neaga 1-30, Grigore Ureche 1-18, Horelor 1-22, 
Ştefan Cel Mare 111-119, Chişinăului 1-44, 
Struguraş 1-28, Doinelor 2-32, Vasile Alexandri 
1-48, Pescarilor 1-18, Valahiei 1-33, George 
Coşbuc 1-16, Colinelor 2-46, Deşteptării 1-41, 
27 august 1-48, Haiducului 1-23, Livezilor 1-30, 
Prisăcarului 1-20, Florilor 1-28, Hîrtopului 1-25.

satul Mereni,
liceul teoretic
tel.54-304

liceul teoretic
tel.54-304

Merenii 
Noi 

   30 În hotarele satului Merenii Noi satul Merenii Noi
str. Şcolii, 2
tel. 62-588

Gimnaziul
str. Şcolii, 2
tel. 62-588

Ochiul Roş    31 În hotarele satelor Ochiul Roş şi Picus satul Ochiul Roş
Gimnaziul
Tel. 58-300

s. Ochiul Roş, 
Gimnaziul, 
str. Molodiojnaia
Tel. 58-300

Puhăceni    32 În hotarele satului Puhăceni satul Puhăceni
Primăria, tel.
75-333 ; 75-334

s. Puhăceni, Sala 
sportivă 
tel.75-853

Roşcani    33 În hotarele satului Roşcani satul Roşcani 
Primăria
Tel. 38-4 98; 
93 103

Căminul  cultural s. 
Roşcani
Tel. 38- 4 98
       93 - 1 03

Speia 34 În hotarele satului Speia satul Speia 
Primăria, sala de 
şedinţe, tel.74367

Primăria, sala de 
şedinţe
Tel. 74-3 67

Şerpeni 35 În hotarele satului Şerpeni satul Şerpeni 
primăria
tel. 34- 8 60

Şcoala medie 
Tel. 34-2 38

Teliţa 36 În hotarele satelor Teliţa şi Teliţa Nouă satul Teliţa, 
Căminul Cultural 
tel. 31-217

s.Teliţa, str. 
M.Eminescu Căminul 
Cultural 
Tel. 31-217

Ţînţăreni 37 În hotarele satului Ţînţăreni satul Ţînţăreni
clădirea gimnaziul.
Tel. 33- 4 45

Gimnaziu
Tel. 33 4 45

2 BLA BLA BLA Exero 01, 5555

Felicitări cu prilejul Zilei Victoriei!
Sărbătorile de 9 mai sunt o exprimare a stimei faţă de veterani, a 

recunoştinţei faţă de voi, oamenii care aţi făurit Victoria şi un semn 
că noi nu vă uităm şi ne mîndrim cu voi. Aceasta semnificativă 
sărbătoare, comună pentru noi toţi, este un simbol de respect faţă 
de veteranii, care prin faptele lor de eroism fără seamăn în Marele 
Război au reuşit să biruie nazismul. Sacrificiul eroilor care au trecut 
prin grele încercări militare şi care au învins fascismul în numele păcii 
şi libertăţii, va rămîne pentru totdeauna în memoria oamenilor. 

                          Va mulţumim, stimaţi veterani!
Octavian Zelinski, 

preşedinte al organizaţiei raionale a Partidului Social Democrat

CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPţIEI ELECTORALE RAIONALE ANENII NOI NR. 4

H O T Ă R Î R E 

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! 
Районный совет ветеранов сердечно поздравляет вас с 

праздником Великой Святой Победы! 
Мы низко преклоняемся и отдаем глубокую сыновью дань уважения 

тем, кто героически прошел долгими 
тернистыми боевыми дорогами, а потом 
возродил родную землю из пепелища 
после Великой Победы. Нет таких слов, 
которыми можно было бы в полной 
мере передать всю благодарность за 
ваш, уважаемые ветераны, бессмертный 
подвиг в самой жестокой войне, которую 
когда-либо знало человечество.

  Пусть согласие и благополучие будут 
в каждом доме, ведь вечное стремление 
народа к миру, свободе, и лучшей жизни - непобедимо.

От чистого сердца желаем всем благополучия, здоровья и счастливого 
долголетия. 

С ПРазДникОм ПОбеДы! 
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Preşedintele  Consiliului electoral al circumscripţiei electorale  raionale         D. Ciur
Secretarul  Consiliului electoral al circumscripţiei electorale  raionale         T. Bulbuc

Creţoaia 38 În hotarele satului Creţoaia satul Creţoaia
Şcoala primară 
Tel. 63-292

Şcoala primară 
Tel. 63-292

Varniţa 39 În hotarele satului Varniţa satul Varniţa 
str. Tighina 60, tel. 
46-315

s.Varniţa, Centrul de 
Cultură şi Tineret, sala 
de discotecă, tel. 46-315

Varniţa 40 Pentru locuitorii din mun. Bender şi din stînga 
Nistrului

satul Varniţa 
str.Tighina 60
tel. 93-679

Centrul de Cultură 
şi Tineret - Sala de 
înregistrare
tel. 93-679

Zolotievca 41 În hotarele satelor Zolotievca şi Nicolaevca satul Zolotievca  
Căminul Cultural
tel. 95-1 66

Căminul Cultural
tel. 95-1 66

Larga 42 În hotarele satului Larga satul Larga 
şcoala primară
tel. 94-2 06

Şcoala primară
tel. 94-2 06
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Iana Bugaevschi

În ajunul celei 
de-a 66 aniversări 
a Marii Victorii, în 
centrul cimitirului 
din Roşcani a fost 
renovat monu-
mentul unui pilot 
sovietic, mort în 
timpul bătăliilor 
aeriene deasupra 
Moldovei. Inaugurarea solemnă va avea loc la 9 mai 2011.

În cursul lucrărilor de reparaţie, a fost demontată construcţia veche 
semidistrusă, turnată o nouă fundaţie de beton, instalat un nou monument, 
care a fost vopsit în albastru – culoarea cerului. Mijloacele necesare efectuării 
lucrărilor au fost acumulate de un grup de entuziaşti şi, parţial, furnizate de 
Congresul Comunităţilor Ruse. Conform bazei de date unice „Memorial” a 
Arhivei Centrale a Ministerului Apărării al Federaţiei Ruse, pe teritoriul Moldo-
vei au decedat 200 de piloţi sovietici, numele multora din ei nu este cunoscut 

pînă în ziua 
de azi. În 
prezent, a 
apărut posi-
b i l i t a t e a 
reală de a 
r e s t a b i l i 
identitatea 
p i l o t u l u i 
căzut în 
R o ş c a n i , 
c e r c e t î n d 
locul căderii 
avionului , 
c o n f o r m 
mărturiilor 
m a r t o r i -
lor oculari 
acelor eve-
n i m e n t e 

îndepărtate. La locul producerii tragediei ar fi putut rămîne vestigii ale 
prăbuşirii avionului, care ar putea uşura identificarea.

Refacerea monumentelor în Moldova (cîte 1-2 anual) este scopul progra-
mului de activitate a clubului istorico-patriotic din Chişinău (conducător 
A. Petrovici), de comun acord cu detaşamentul de căutare condus de V. 
Senicovschii. Aceasta este o mărturie în plus a faptului că tînăra generaţie 
nu a uitat de faptele eroice ale buneilor şi străbuneilor în anii Marelui Război 
pentru Apărarea Patriei, de faptele celor ce ne-au asigurat un cer albastru 
şi paşnic. 

Monument de culoarea 
cerului

Urmare din pagina 2

Iana Bugaevschi

Pe parcursul săptămînii curente, în cadrul programului de asigurare a securităţii anti-
incendiare, în instituţiile şcolare şi preşcolare din oraş au fost instalate panouri anti-

incendiare dotate cu echipament special. În scopul căpătării de competenţe necesare, 
în grădiniţe şi licee se desfăşoară în permanenţă un complex întreg de acţiuni didactice, 
educative şi de profilaxie pentru fiecare vîrstă. Subiectul securităţii antiincendiare a copiilor 
este tratat în cadrul orelor tematice, concursurilor, victorinelor, alarmelor de simulare şi 
antrenamentelor.

Panouri antiincendiare 

Întru susţinerea învăţămîntului de 
limbă rusă

În perioada 26-28 aprilie, directorul liceului rus „A. Puşkin”, dna Raisa Tiholaz, a reprezentat 
ţara şi oraşul Anenii Noi în cadrul unei conferinţe internaţionale a conducătorilor de instituţii 
de învăţămînt membre ale societăţii pedagogice internaţionale întru susţinerea limbii ruse. 
Reprezentanţi ai 27 de state au făcut cunoştinţă cu activitatea instituţiilor specializate din 
Moscova – şcoli internate pentru copii din familii vulnerabile şi incomplete, şcoli de cadeţi, 
şcoli de sănătate, clase pentru copii provenind din familii de imigranţi, etc. De asemenea, 
au fost vizitate trei centre de studiu în cadrul cărora a fost creat un sistem de învăţare pe 
trepte, începînd cu etapa preşcolară şi terminînd cu clasa a 11-a. Doamna Tiholaz a remarcat 
cu regret şi invidie că graţie investiţiilor guvernului Moscovei, în sistemul de învăţămînt 
sunt implementate cele mai noi tehnologii, o atenţie deosebită este acordată educaţiei 
extraşcolare, axată pe dezvoltarea de competenţe creative şi fizice la copii, fapt care asigură 
ocuparea dînşilor pînă seara.

Cele trei conferinţe de lucru au fost încărcate, fiecare participant al conferinţei încercînd 
să afle cît mai multe şi să povestească despre realizările şcolii pe care o conduce, despre 
experienţa ţării din care vine. Doamna Raisa speră că micul nostru oraş, Anenii Noi, va fi de 
acum înainte cunoscut în 27 de ţări ale lumii.

Сердечно поздравляем ветеранов 
Великой Отечественной войны с 
праздником Великой Победы!

Дорогие наши и родные!
Пусть Ваше небо чистым будет,
Не гаснет радостей звезда,
И грохот танков и орудий,
Уйдёт из жизни навсегда!
Теченью лет не прекословя,
Мы Вам желаем всей душой
Здоровья и опять здоровья,
И жизни - доброй и большой!
Городской совет ветеранов войны и труда

Alegeri 2011
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VotatAţi fost minţiti de prea multe ori! AJUNGE!
Detalii: http://aneniinoi.org

Detalii la: 

http://aneniinoi.org
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(prin raion, 
pe urmele lui 
Puşkin)
În istoria evoluţiei spirituale 
a popoarelor, apar cîteodată 
genii, care întruchipează de 
o manieră exhaustivă spiritul 
epocii, gîndurile şi simţămintele 
contemporanilor. Prin forţa 
spiritului, a geniului artistic, astfel 
de personalităţi influenţează 
nu doar contemporanii, ci şi 
generaţiile care vin, determinînd 
căile de dezvoltare a creaţiei 
adevărate. Un astfel de geniu a 
fost şi Alexandr Puşkin – figură 
de o enormă importanţă nu doar 
pentru poporul rus, ci şi pentru 
întreaga omenire.
R. Tiholaz, director al liceului rus „A. 
Puşkin”, or. Anenii Noi, profesor de limbă 
şi literatură rusă

Viaţa marelui poet în perioada aflării sale în 
Moldova reprezintă o pagină marcantă în bio-
grafia sa, permiţînd a afla foarte multe despre 
evoluţia de mai departe pe tărîm creativ. 
Urma lăsată de marele poet pe pămînturile 
noastre este studiată pe parcursul a mulţi 
ani de puşkiniştii moldoveni. Printre ei se 
numără şi puşkinistul cu renume mondi-
al, pămînteanul nostru, absolvent al şcolii 
ruse din Anenii Noi (promoţia 1967) Victor 
Cuşnirenco. Apogeul studiilor domniei sale în 
domeniul cercetării creaţiei puşkiniene este 
lucrarea „Бессарабская весна”.

Anume în baza acestei lucrări elevii liceului 
nostru – liceu ce poartă numele marelui poet 
– au aflat că, pe drumul de la Chişinău spre 
Tiraspol, poetul a poposit în satul Mereni al 
raionului nostru.

Tinerii puşkinişti, ghizii muzeului marelui 
poet deschis în incinta liceului nostru, pove-
stesc elevilor altor şcoli ale raionului care ne 
vizitează, o interesantă legendă, legată de 
aflarea poetului în raionul nostru (în anul 
1821).

În acel an Puşkin, alături de I. Liprandi, 
călătorea prin Basarabia, pe ruta Chişinău-
Bender-Căuşeni-Palanca-Akkerman (în pre-
zent – Belgorod-Dnestrovsk). În timpul voia-
jului, dînsul a devenit martor al unei drame, 
care a avut loc în casa bogatului boier Vasiliev 
din Gura Bîcului, ceva mai jos de cordonul 
pădurarului. Pînă în ziua de azi pe acel loc 
se află o poiană unde cresc doi stejari (din 
păcate, cel de-al treilea s-a uscat deja). Din 
generaţie în generaţie, din gură în gură, se 
transmite legenda, conform căreia aici se 
afla pe vremuri unul din domeniile preferate 
ale boierului, administrator al cărui domeniu 
era un tînăr sărac, dar cinstit şi foarte cul-

tivat. Dînsul o iubea la nebunie pe singura 
fată a boierului, Elena, care era dezmierdată 
în familie lina. Nici mînia fără de margini a 
tatălui, care visa la o partidă de succes pentru 
fată, nu a putut opri sentimentul reciproc. 
Ar fi putut să se producă o nenorocire, dacă 

nu ar fi aflat de poveste însuşi Puşkin şi pro-
tectorul său, guvernatorul Basarabiei Inzov. 
Rămîne un mister felul în care au reuşit 
poetul şi generalul să-l influenţeze pe tatăl 
fetei, însă dînsul nu doar a acceptat căsătoria, 
ci le-a dăruit tinerilor domeniul său favorit. 
Tînărul cuplu era iubit de oamenii simpli, cu 
precădere Lina, care au dat conacului numele 
de Draga Lina. În 1837 un duel nefericit a 
curmat viaţa poetului. Nici  nu a reuşit bine să 
se topească zăpada, iar tinerii au şi plantat în 
poieniţă trei stejărei în constea protectorului 
lor. Această poiană poartă pînă azi numele 
de Dragalina.

În Varniţa Puşkin a încercat să descopere 
mormîntul hatmanului Mazepa. În Bender  
a disutat cu cazacul Iskra, în vîrstă de 135 
de ani, care i-a relatat istoria întrevederii cu 
regele suedez Carol al XII-lea, în tabăra de 
campanie de lîngă Bender. Aşa se face că în 
poemul „Poltava” Puşkin menţionează Mol-
dova.

Impresiile despre viaţa, faptele şi oamenii 
Moldovei au lăsat o urmă adîncă în memoria 
lui Puşkin. Multe dintre operele sale ulterio-
are pomenesc de subiecte şi chipuri legate 
de meleagurile noastre.

În una din scrisorile către fratele său Lev, 
datată cu 25 august 1823, poetul scrie „aş 
vrea, sufletul meu, să-ţi scriu un roman întreg 
despre ultimele trei luni ale vieţii mele… Am 
părăsit Moldova mea. Regret că nu mai sunt 
la Chişinău”.

Oamenii de geniu se află deasupra timpu-
lui în care vieţuiesc, mai presus de distanţe 
şi naţionalităţi. Viaţa şi creaţia lor aparţine 
patrimoniului omenirii şi culturii universale. 
Fiecare picătură de cunoştinţe despre viaţa 
lor e o comoară de nepreţuit. Anume aceasta 
încercăm să le educăm discipolilor noştri în 
liceul ce poartă numele marelui poet. Cultu-
rile lumii se află într-o permanentă comuni-
care. Şi dacă suntem în stare să auzim acest 
dialog, devenim mai bogaţi sufleteşte. 

DIALOG INTERCULTURALLa  26 aprilie 2011 în incinta parohiei  din satul Mereni  s-a desfăşurat  
Festivalul – concurs raional al cîntecului pascal „Osanale Domnului”, 
ediţia a IV- a,  organizat de secţia  cultură  în persoana şefului 
instituţiei, domnului V. Moroşanu, în colaborare cu administraţia 
publică  locală a satului Mereni, reprezentată de domnul Mihai Caragi, 
primar de Mereni şi cu V. Şaramet parohul bisericii Sfinţilor Arhangheli 
Mihail şi Gavriil din acelaşi sat. 
Dora Cebotari, director artistic casa raională de cultură

Locuitorii satului Mereni şi oaspeţi veniţi la  sărbătoare au audiat cu mare atenţie toate 
formaţiile participante la festival, bucurîndu-se împreună de marea sărbătoare a Învierii lui 
Isus Hristos.

La festival au participat  formaţii folclorice, ansambluri vocale, coruri (coruri bisericeşti) din 
raionul Anenii Noi, care au prezentat  cîte 2 cîntece pascale.

Participanţii au fost apreciaţi în cadrul  secţiunilor:
SECţIUNEA 1. CÎNTEC  PASCAL INTERPRETAT DE CORURILE BISERICEŞTI:
Locul I – Corul parohiei  Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, satul Mereni, 
Locul II – Corul bisericesc, satul Gura Bîcului.
GRUPURI VOCALE DE COPII:
Locul II – grupul de copii din satul Speia,
Locul III – Grupul de copii “Mălăncuţa” din Roşcani. 
SECţIUNEA 2. CÎNTEC PASCAL INTERPRETAT DE FORMAţIILE FOLCLORICE
Locul I - Formaţia folclorică “Smărăndiţa”, Chirca,
Locul II - Formaţia folclorică “Grădina dorului”, CRC Anenii Noi,
Locul III - Formaţia folclorică “Slaveanca”, CRC Anenii Noi.
La fel toate formaţiile de artişti amatori participante au fost menţionate cu diplome şi 

premii băneşti.
Sperăm pe viitor la o colaborare mai strînsă a secţiei cultură cu administraţia publică locală 

şi protopopiatul raionului; acţiuni analogice se vor desfăşura în fiecare localitate a raionului 
Anenii Noi.  

„OSANALE DOMNULUI ”

Partidul Social Democrat - 
unicul partid care vine cu proiecte concrete pentru raion, pentru primării, pentru fiecare dintre voi!

1. Refacerea agriculturii. 2. Magazine sociale pentru nevoiaşi.
3. Construcţii ipotecare pentru tinerele familii. 4. Credite pentru tinerii antreprenori.
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Stimaţi locuitori ai oraşului Anenii Noi!

În ajunul sărbătorii de 9 Mai, Asociaţia „Casa Noastră Anenii Noi” vă invită să luaţi parte la o 
activitate utilă oraşului: sîmbătă, 7 mai, la orele 10.00, cu susţinerea financiară a companiei 
Orange Moldova, vom amenaja împreună Parcul Memorial „Mama Îndurerată”.  În cadrul 
activităţii vom vom monta bănci în Parc, vom amenaja cu pietriş aleile. La activitate vor 
participa şi angajaţii Orange Moldova. Vă aşteptăm şi pe voi, stimaţi locuitori ai oraşului! Nu 
fiţi indiferenţi! Oraşul are nevoie de un parc frumos şi amenajat!


