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Gulagul nu
cunoaşte
Naşterea
Domnului
C

răciunul rămâne a fi una dintre cele mai îndrăgite sărbători din an, deoarece se consideră
ziua Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos. De-a
lungul veacurilor, oamenii şi-au creat obiceiuri
originale şi interesante pe care le mai urmează şi acum,
iar datorită lor, această sfântă sărbătoare ne trezeşte tot
timpul amintiri din cele mai frumoase. Din păcate, însă,
nu pentru toţi Crăciunul a însemnat slujbă la biserică, o
masă bogată de sărbătoare înconjurată de cei dragi şi cu
atât mai puţin un brad împodobit cu jucării şi cadouri.
Victimele regimului sovietic care au fost deportate în
ţinuturile veşnicilor gheţari îşi aduc aminte de Crăciun
ca despre o sărbătoare la care le era interzis măcar să se
gândească.

„Pomul vieţii”, în loc
de brad cu jucării
Maria Crudu este una
dintre victimele regimului
criminal sovietic. În 1949, întreaga familie Crudu (mama,
tata şi cei nouă copii) a fost
deportată în Siberia. Deşi
are acum aproape 70 de ani,

Maria nu poate vorbi despre
calvarul prin care a trecut
familia ei fără să plângă. „A
fost prea dureros, astfel de
lucruri nu se uită, indiferent
de cât timp ar trece”.
Am întrebat-o pe Maria
Crudu cum serbau Crăciunul
acolo, între străini, pe meleaguri de nesfârşită gheaţă şi
frig. „Nu-mi aduc aminte să
fi avut în toţi acei ani măcar
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Urătura
satirică - 2012

Mai pocniţi o dată, hopa!
C-am ajuns în Europa,
Despre asta permanent
S-a zvonit în Parlament,
La Guvern, prin ministere,
Ca s-avem o mângâiere.
Chiar de luna viitoare
Ne pornim peste hotare.
Puneţi mâna pe valize
Să ajungem fără vize
Unde câinii stau grămadă
Cu colaci albaştri-n coadă.
Însă criza rea ne latră
Şi ne-alungă iar la vatră,
De ne-ntoarcem grămăjoare
Tot cu coada-ntre picioare…
La ureche două căşti
Şi pe faţă zece măşti,
Ian mai lăudaţi, măi!
Hăi! Hăi!

Aho! Aho!

Copacul cu dorinţe
Acum nişte luni de decembrie
scriam că trăiesc, de parcă aş
alerga după un tren pe care nu-l
pot prinde, iar distanţa devine tot
mai mare. De atunci, nu doar un
om mi-a mărturisit că se regăseşte
perfect în această ipostază. Este

o sărbătoare frumoasă. Eram
săraci, deseori nici nu aveam
ce mânca, cu toate că mama şi
tata se speteau la munci grele”.
Crăciunul era pentru noi o
sărbătoare păstrată numai
în suflet, fiindcă acolo trăiau
doar atei, nimeni nu credea în
nimic sfânt. Pe noi mama ne-a
învăţat că în ceruri există un
Dumnezeu care ne veghează.
Bucuria Naşterii lui Iisus era
nemărginită, dar tăinuită
în suflet, nespusă şi fără a fi
serbată cu mare fast”.
Dacă pentru noi pomul
împodobit înseamnă neapărat sărbătoare şi cadouri
ascunse sub brad de către
Moş Crăciun, Mariei Crudu
pomul îi trezeşte cu totul
alte amintiri. Nu este vorba
despre un brad încărcat cu
jucării şi luminiţe, ci despre
un „pomul vieţii”, împodobit cu covrigei şi un colac, la
înmormântarea surorii mai
mici. „Deşi era luna aprilie,
afară era încă ninsoare şi ger.
Noi nu am avut niciodată nici
brad şi nici jucării. Ţin minte
că îmi făceam păpuşi din
două crengi puse în cruce la
capătul cărora legam o aţă…
asta era pentru noi singura
jucărie”, povesteşte printre
lacrimi Maria.

„Colindam ca să
aduc acasă de
mâncare”
Nici la revenirea acasă,
pentru familia Crudu viaţa nu
a devenit mai uşoară. „După
ce ne-am întors din Siberia,
trăiam foarte greu, trăgeam
foame. Ţin minte că mă duceam de Crăciun cu colindatul
singurică, sperând să-i aduc
acasă mamei măcar ceva de
mâncare”…
Timpul a trecut. Acum
Maria Crudu trăieşte în Chişinău. Locuieşte singură, nu
are soţ şi nici copii, dar are o
mulţime de nepoţi de la fraţi şi
de la surori. În acest an, spune
mătuşa Maria, Crăciunul îl va
petrece alături de ei. Deşi are
o grămadă de nepoţi, ea le-a
cumpărat la toţi cadouri. „Îmi
place să dăruiesc cât mai mult
şi o fac din tot sufletul”.
În încheiere, Maria Crudu
le-a transmis tuturor moldovenilor „Crăciun fericit! şi libertate deplină, pe care o merită
de atâta amar de vreme”!

„fugărită” viaţa azi, iar anul 2011
nu a făcut excepţie. Şi-n loc să
spunem „ce am făcut”, ne pomenim cu tot mai multe „nefăcute”
la activ. Câte cărţi (nu) am citit, ce
spectacole (nu) am văzut, de câţi
oameni (nu) ne-am amintit…
La recenta lansare a calendarului pentru 2012 al revistei PUNKT,
am fost îndemnaţi să scriem pe
nişte foiţe ce am face, dacă întradevăr anul viitor va fi sfârşitul

lumii. Şi să agăţăm foiţele pe un
copac improvizat. Nu ştiu dacă
sfârşitul lumii e o realitate sau dacă
indienilor maya, pur şi simplu, nu
le-a ajuns piatră pentru calendar...
Am scris, totuşi, că aş lăsa totul şi
aş călători. Citind cărţi, mergând la
spectacole şi amintindu-mi de oamenii dragi. Dar, oare chiar trebuie
să vină sfârşitul lumii, ca să răsară
copacul cu dorinţe?

În Noul An,
cu Moldova
Agroindbank!
Anul 2011 a fost un an deosebit pentru Moldova Agroindbank şi clienţii
săi. Jubileul de 20 de ani al băncii a constituit un prilej de oferte şi promoţii
generoase. Suita acţiunilor de fidelizare s-a încununat de un eveniment inedit
pentru sectorul bancar al ţării.
În semn de recunoştinţă pentru încrederea şi fidelitatea faţă de bancă, 50
de beneficiari ai creditului „Multiopţional” de la MAIB au câştigat premii în
valoare egală cu rata dobânzii la credit pentru un an de zile.
În urma primei extrageri, care a avut loc luni, 26 decembrie, concomitent în
toate filialele băncii, primii 50 de câştigători au extras premii băneşti în sumă
totală de 142 mii lei. Anume atât constituie valoarea cumulativă a dobânzii
pentru primul an de viaţă a creditului, care le-a şi fost restituită beneficiarilor
în conturile personale.
Acţiunea de fidelizare va continua până la sfârşitul lunii februarie 2012. Mai
mult, în toată această perioadă este aplicată o rată mai mică a dobânzii pentru
creditul „Multiopţional”.
Dar nici aici nu se vor încheia ofertele speciale ale Moldova Agroindbank,
menite să fidelizeze şi mai mult clienţii. În anul 2012 atât clienţii actuali, cât şi cei
viitori se vor bucura de noi surprize, cu beneficii reale pentru bugetele lor.
Este în spiritul băncii noastre să împărtăşim forţa acumulată cu partenerii
noştri, oferindu-le sprijin în prosperarea afacerilor şi creşterea bunăstării familiilor. Acesta este motivul încrederii acordate de clienţi, numărul cărora a
depăşit 650 mii de persoane fizice şi juridice.
Moldova Agroindbank le doreşte ca noul an să le aducă descoperiri utile şi
energia necesară pentru atingerea obiectivelor, căldură în suflete şi în case,
sănătate şi fericire oamenilor dragi, viaţă împlinită şi PUTERE pentru a le
realiza pe toate!
La Mulţi Ani, cu Moldova Agroindbank!
Puterea stă în noi!

