,

Pentru membrii PUM

al Partidului Umanist din Moldova
PUM a participat
pentru prima datã
la alegerile locale
În perioada 4 mai – 1 iunie am participat la campania
electorală 2007, care avea ca scop alegerea primarului
general al municipiului Chişinău.
Candidatul la funcţia de primar din partea Partidului
Umanist din Moldova, profesorul Ion Mereuţă, a avut peste
200 de întâlniri cu circa 11.000 de alegători, cărora le-a
prezentat programul său electoral, dorinţa de a reeduca
societatea în stil crestin - umanist, de a promova
democraţia, etc.
Conform calculelor, Partidul Umanist din Moldova se
poziţionează pe locul V, după numărul de voturi
acumulate, cu 2 consilieri în Consiliul Municipal Chişinău.
Profesorul Ion Mereuţă, preşedintele PUM, consilier în
consiliul municipal Chişinău aduce tuturor alegătorilor
sincere mulţumiri pentru susţinere, pentru încrederea
acordată şi vă garantează că în Consiliul Municipal
Chişinău umaniştii vor promova democraţia şi toate
proiectele ce vor duce la îmbunătăţirea vieţii
chişinăuienilor.

Multstimate Consilier,

Partidul Umanist din Moldova ( PUM ), Vă adresează cele
mai sincere felicitări pentru succesul obţinut în urma alegerilor locale din 3-17 iunie 2007, urându-vă urări de bine,
sănătate şi împlinirea tuturor speranţelor.
Vă dorim ca succesele să vă însoţească pretutindeni, în
suflet să aveţi multă lumină, care să vă călăuzească paşii în
viitor, întru înţelegere şi apropiere sufletească faţă de poporul
nostru, promovând doctrina creştin-umanistă, şi luptând
pentru educarea unui Om Nou – om cu credinţă, cu demnitate,
cu virtuţi şi cu smerenie.
Vă urăm sănătate şi fericire, belşug sufletesc şi zile senine
alături de cei dragi.
Fie ca fidelitatea şi respectul reciproc să ne aducă mai
aproape unii de alţii, spre binele Ţării Noastre !
Doamne ajută!
Cu deosebită consideraţie, Preşedintele PUM, profesor
universitar, doc. hab. med., Ion Mereuţă

Conferinţa Consiliului
Naţional al Partidului
Umanist din Moldova
La 8 iulie 2007, la Chişinău a avut loc şedinţa
Consiliului Naţional al Partidului Umanist din Moldova
(PUM), la care au participat membrii Consiliului
Naţional al PUM, liderii din fiecare raion, inclusiv de
la Comrat, însoţiţi de circa 50 de consilieri.
Şedinţa a fost deschisă de către Ion Mereuţă,
preşedintele PUM, prof. univ., care a felicitat toţi
consilierii şi câştigătorul la funcţia de primar, pentru
succesul obţinut în urma alegerilor locale din 3 si 17
iunie 2007, urându-le urări de bine, sănătate şi i-a
îndemnat să promoveze în continuare doctrina
creştin-umanistă spre binele poporului şi tării
noastre.
Tot în cadrul şedinţei s-a discutat despre
rezultatele alegerilor locale generale 2007, au fost
efectuate unele remanieri în componenţa Consiliului
Naţional al PUM şi a fost adoptate declaraţia „cu
privire la fidelitatea spiritului democratic şi nesusţinerea extremelor”!
De asemenea, profesorul Ion Mereuţă a trasat
sarcinile pentru viitor, consolidarea partidului şi
educarea societăţii in spiritul doctrinei creştinumaniste.
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Declaraţia adoptată la Consiliul
Naţional al Partidului Umanist
din Moldova, 8 iulie 2007
Partidul Umanist din Moldova ( PUM ), înregistrat la Ministerul Justiţiei
la 14 februarie 2006, a participat pentru prima dată la alegerile locale
generale din 3 şi 17 iunie 2007, obţinând următoarele rezultate: doi
consilieri în Consiliul Municipal Chişinău, cinci consilieri în consiliile raionale
şi municipale, 40 consilieri în consiliile orăşăneşti şi săteşti şi un primar.
Membrii Consiliului Naţional al Partidului Umanist din Moldova (PUM),
reuniţi la 8 iulie 2007, la Chişinău, au adoptat următoarea declaraţie:
Partidul Umanist din Moldova este un partid democratic, având la
bază doctrina creştin-umanistă şi care nu va susţine sub nici o formă
comunismul, extremismul, fascismul, rasismul, naţionalismul, regimurile
totalitare, etc.
PUM pledează pentru democraţie, pentru ridicarea calităţii vieţii,
pentru o Moldovă Democrată, Umanistă, va promova doctrina creştinumanistă, educarea unui Om Nou – om cu credinţă, demnitate, smerenie
întru formarea familiilor creştine.
PUM va susţine toate proiectele care vor fi pentru om, pentru
îmbunătăţirea stării de sănătate, pentru ridicarea calităţii vieţii şi prosperarea
ţării!
PUM doreşte depăşirea barierelor dintre partidele democratice şi
facilitarea unui Viitor European pentru Ţara Noastră Moldova, o ţară
integră.
Partidul Umanist din Moldova rămâne deschis pentru conlucrare cu
toate partidele democratice, rămânând fidel spiritului democratic şi nu va
susţine nici un fel de manifestari extreme.
Doar împreună vom învinge!

De ziua Independenţei, liderii Partidului Umanist
din Moldova (PUM) au depus flori la monumentul
lui Ştefan cel Mare şi Sfânt
Liderii PUM, în frunte cu preşedintele, profesorul Ion Mereuţă au depus flori
la Monumentul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt cu prilejul Zilei Independenţei.
În aceeaşi zi Preşedintele PUM a avut o întâlnire cu unii deputaţi în Parlamentul
Republicii Moldova, de legislatura a XII-a, care la 27 august 1991 au votat
Independenţa Ţării. În cadrul întâlnirii a fost discutată problema asigurării
statalităţii Republicii Moldova.
La acest capitol, Dnul Ion Mereuţă a
declarat: „Statalitatea unei ţări începe cu
baştina, cu familia, cu locul de muncă,
etc. Independenţa reală constituie
securitatea politică şi economică a
statului nostru. Ea include şi integritatea
teritorială, de aceea trebuie de depus
eforturi maxime pentru ca Moldova să
devină o ţară integră.
Numai prin unitate naţională,
muncă, pace, credinţă, înţelegere
putem dobândi Independenţa reală,
deoarece Independenţa nu trebuie doar
declarată dar şi realizată.”
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Umaniştii pledează
pentru un viitor
european
La 5 mai, cu prilejul aniversării
Consiliului Europei, instituţie
europeană cu tradiţie în promovarea
democraţiei şi a drepturilor omului,
Biroul Permanent al PUM a organizat
o conferinţă cu genericul “Partidul
Umanist din Moldova şi procesul de
integrare europeană”.
Profesorul Ion Mereuţă a declarat
că pentru a avea o Capitală şi un viitor
european, în fruntea oraşului Chişinău
trebuie să fie un primar umanist.
Participanţii la conferinţă au
mentionat că se vor implica activ în
lupta
electorală,
promovând
umanismul, dreptatea, credinţa şi
adevărul.
* * *
La 10 mai 2007, Partidul Umanist
din Moldova a organizat o serată
dedicată tinerilor cu genericul “PUM
pentru TINERI!
Serata a întrunit peste 200 de
reprezentanţi ai instituţiilor de
invăţământ superior din ţara noastră
cât şi studenţi din România şi Rusia.
Invitaţii speciali ai evenimentului au
fost membrii formaţiei “Inquadro”.
Programul seratei a mai inclus
concursuri, premii, muzică, dansuri şi
alte momente atractive pentru
participanţi. La finalul seratei
Preşedintele PUM, profesorul Ion
Mereuţă, le-a înmânat câştigătorilor
premii şi a chemat tinerii să participe
activ la toate procesele de
modernizare şi democratizare a
societăţii, accentuând ca tinerii
reprezintă resursa primordială a ţării.
De asemenea, profesorul I. Mereuţă a
îndemnat toţi participanţii să susţină
PUM la alegerile locale: “Împreună
vom învinge, iar eu vă voi
crea condiţii de trai la nivel
european!”.
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La 31 august 2007, cu prilejul sărbătorii naţionale – Ziua Limbii
Române, Partidul Umanist din Moldova a organizat o masă rotundă cu
tema „Limba – simbol al identităţii naţionale”.
La întâlnire, alături de profesorul Ion Mereuţă, preşedintele PUM, au
participat filologi, scriitori şi numeroşi creştin-umanişti.
În cadrul discuţiilor profesorul Ion Mereuţă a menţionat că: „Limba
este simbol al identităţii naţionale, de aceea fiecare dintre noi trebuie să
ne iubim limba maternă, să o studiem şi să o vorbim corect”.
Preşedintele PUM a accentuat că este foarte important ca fiecare
dintre noi să cunoască şi alte limbi, dar nu în detrimentul limbii materne.
„Polilingvismul este o necesitate într-o societate polietnică. Fiecare
naţiune, popor are dreptul la dezvoltarea culturii, obiceiurilor, limbii sale.
Ţine de demnitatea noastră ca popor să ne păstrăm limba, să o vorbim
corect şi să o transmitem în stare pură generaţiilor viitoare.
Bazele vorbirii unei limbi corecte trebuie implantate în nou-născut din
primele zile de viaţă, în familie şi ulterior la instituţiile preşcolare,
şcolare, universitare, etc. Patriotismul începe cu limba mamei. Dacă ne
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recrutaţi în armata ţaristă, pentru a fi trimişi să lupte pentru interesele
imperiale, atît cu duşmanii externi, cît şi cu cei interni.
Guvernul imperial rus a interzis limba română în toate instituţiile. La
judecătorii şi în toate instituţiile moldovenii aveau doar dreptul de a nu
înţelege.
Perioada de rusificare care a avut loc în anii 1944-1989 a avut însă,
un impact şi mai grav asupra limbii române. Aceasta s-a datorat
următorilor factori: deportării populaţiei autohtone în Siberia; imigrarea
intensă în Moldova a „specialiştilor” din întreaga Uniune Sovietică;
schimbarea scrisului din grafie latină in grafie chirilică; acordării limbii
ruse a statutului de limbă de stat; stimularea limbii ruse.
Aceste evenimente istorice au determinat consecinţe cu impact
negativ asupra limbii române, vorbite pe teritoriul ţării noastre:
1. În limba uzuală sunt folosite foarte des fraze mixte, alcătuite atît
din cuvinte româneşti, cît şi ruseşti.
2. Oamenii folosesc cuvinte şi termeni ruseşti deoarece nu conosc
echivalentul lor in limba română.

Limba – simbol al identităţii naţionale
Impurităţile – o maladie a Limbii Române
dorim să devenim cetăţeni europeni, atunci trebuie să respectăm şi să
implementăm atât Legea „Cu privire la funcţionarea limbii de stat, a
limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova”, cât şi cadrul european
comun de referinţă pentru limbi, a mai adăugat dlui.
În cadrul aceleeaşi mese rotunde s-a specificat că în ultimul timp în
limba noastră uzuală şi chiar scrisă se întâlnesc multe impurităţi, cuvinte,
îmbinări de cuvinte şi expresii provenite din alte limbi.
Preşedintele PUM, Ion Mereuţă a declarat că specialiştii lingvişti ai
PUM au efectuat o cercetare referitoare la aceasta problemă, rezoluţia
specialiştilor a fiind următoarea:
Cauzele care au contribuit la apariţia impurităţilor în limba
română:
Limba română s-a format in secolul al X-lea , dupa ce poporul nostru
a parcurs mai multe etape istorice:
1. Ocuparea Daciei de către Traian în a.106 e.n. şi transformarea
acestui teritoriu într-o provincie romană.
2. Romanizarea intensă a geto-dacilor timp de cîteva secole.
3. Imigrarea coloniştilor romani în provincie.
4. Intensificarea legăturilor economice, culturale şi politice între
provincia Dacia şi Imperiul Roman.
5. Retragerea trupelor romane din provincia Dacia în a. 271 e.n. şi
migrarea popoarelor barbare prin provincie spre bogăţiile măreţe ale
Imperiului Roman.
6. Stabilirea unor relaţii cu popoarele de origine slavă care conferă
limbii populare un caracter specific în cadrul limbilor neolatine.
O influenţă destul de puternică asupra limbii române a avut şi o are
limba rusă. Aceasta s-a datorat rusificării intense atît de catre Imperiul
Ţarist (1821-1917), cît şi de Imperiul Sovietic (1941, 1944-1989).
Rusificarea a atins cote uriaşe mai mult în localitatile urbane, satele
fiind mai puţin afectate.
Aceasta s-a datorat faptului că în oraşe convetuiau mai multe
naţionalităţi, ca: evrei (37,2%); ruşi (24,4%); moldoveni (14,2%); străini
(8,4%).
Pe parcursul celor o sută de ani de dominaţie, guvernul imperial rus
încasa sîrguincios birurile prin funcţionarii săi. Mulţi tineri au fost

3. Majoritatea populatiei
face greşeli gramaticale din
necunoaşterea unor expresii
în limba română şi in
rezultatul traducerii cuvînt cu
cuvînt a expresiilor din rusă în
română, aşa-zisele calchieri.
În ultimii 10 ani tot mai
des auzim termeni de origine
engleză. Aceasta se
datorează noilor specialităţi
şi domenii din viaţa socialeconomică.
Drept exemplu pot servi
următorii termeni din limba
engleză: realtor (agent
imobilier), manager (director), designer (proiectant),
dealer (negustor), broker (comisionar), marketing (domeniu care se
ocupă de vînzări), management (conducerea şi administrarea unei afaceri).
Magazinele se numesc mai nou: market, minimarket (magazin
alimentar mic), supermarket (magazin alimentar foarte mare).
Tinerii folosesc tot mai des cuvinte cum ar fi: cool, good, nice, o.k.
Progresul tehnico-ştiinţific care a dus la avansarea tehnologiilor
informaţionale, în primul rând în S.U.A., în anii 70, a condus la monopolizarea
acestui domeniu de către americani. Aceasta s-a răsfrânt şi asupra noastră
deoarece aceste programe sunt în engleză, iar necunoaşterea limbii engleze
îi defavorizează pe cei din domeniul tehnologiilor informaţionale. Pentru a
păstra neschimbată limba româna, suntem obligaţi să o cunoaştem.
PUM, consideră că vorbirea şi cunoaşterea limbii române este o
datorie constituţională a fiecărui cetăţean al Republicii Moldova,
indiferent de naţionalitate.
Numai aşa vom dăinui în istorie ca Naţiune.
După întrunire Membrii Biroului Permanent al PUM au depus flori la
monumentele scriitorilor de pe Aleea Clasiiclor.
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Femeia va salva Naţiunea!

Femeia Creştin – Umanistă,
purtătoare de pace şi umanism
În ziua de 24 aprilie 2007, peste 250 de reprezentante
a sexului frumos s-au întrunit în cadrul unei Conferinţe
Naţionale cu genericul „Femeia Creştin – Umanistă,
purtătoare de pace şi umanism”.
La Conferinţă au participat feţe bisericeşti, doamne
creştine, scriitori, medici, doamne de afaceri, economişti,
contabili, care au abordat subiecte privind dezastrul din
societate, lezarea demnităţii şi a drepturilor femeii, migraţia
excesivă, traficul şi exploatarea sexuală, destrămarea
familiilor, scăderea natalităţii, sănătatea precară a femeilor
şi a viitoarelor mame, au determinat cauza şi au propus
căi de soluţionare a acestor probleme stringente.
Profesorul Ion Mereuţă, preşedintele PUM, a
argumentat rolul primordial al femeii în societate, în
familie, etc. La fel a mai declarat că o societate poate
prospera, numai atunci când femeia este protejată,
sănătoasă şi preţuită.
Conferinţa s-a finalizat cu un marş organizat în cinstea
Femeilor Mironosiţe. Marşul s-a pornit de la Uniunea
Scriitorilor până la Monumentul lui Ştefan cel Mare şi
Sfânt, unde a avut loc depunerea de flori şi a continuat
până la Catedrală.

În cadrul conferinţei dedicate Zilei Internaţionale a Femeii,
8 Martie, liderii PUM au pus în discuţie probleme de
stingentă actualitate cu care se confruntă femeia în societatea
noastră şi au evidenţiat factorii de risc ce duc la agravarea
sănătăţii femeii.
Preşedintele PUM, profesorul Ion Mereuţă, care pe
parcursul activităţii sale în calitate de medic a tratat mii de
reprezentante a sexului frumos, a declarat că femeia în toate
timpurile a fost şi va rămâne un simbol al înţelepciunii şi
toleranţei, al gingăşiei şi tandreţei, al vieţii însăşi pe Pământ.
Un număr considerabil de doamne şi domnişoare
îngrijorate de lezarea demnităţii şi drepturilor femeii, de
migraţia excesivă peste hotare, de traficul femeilor în sclavie
şi exploatarea sexuală, de destrămarea familiilor, de sănătatea
precară a copiilor şi nou-născuţilor, au aderat la Partidul
Umanist din Moldova ( PUM), pentru a pleda împreună pentru
dreptate, pentru readucerea în societate a umanismului creştin
şi a demnităţii umane.
Profesorul Ion Mereuţă a felicitat membrele PUM, cât şi
toate mamele, soţiile şi surorile cu prilejul sărbătorii,
dorindu-le tuturor să aibă parte numai de bucurii, de noroc şi
mereu să le însoţească dragostea şi devotamentul celor
apropiaţi, fiindcă doar femeia este salvarea Naţiunii!

Ocrotirea femeii, protecţia maternităţii, stimularea natalităţii şi
educaţia omului nou a fost tematica Conferinţei organizate de
Partidul Umanist din Moldova (PUM), la 11 martie 2007.
La Conferinţă au fost prezenţi medici, profesori, pedagogi, jurişti
din Republica Moldova, România şi Grecia.
Conferinţa a fost deschisă de către prof. univ. , d.h.m.,
preşedintele PUM - Ion MEREUŢĂ , care a declarat că educaţia
copilului începe de la conceperea lui în uterul mamei.
El, copilaşul necesită o educaţie în mod intelectual, care să-i
lumineze şi să-i călăuzească dezvoltarea.
De asemenea, a fost argumentată importanţa şi actualitatea
situaţiei cu privire la ocrotirea femeilor, protecţia maternităţii,
stimularea natalităţii şi a politicilor sociale adecvate.
Profesorul Ion Mereuţă a subliniat gravitatea acestor probleme,
fiind foarte îngrijorat de situaţia creată în ţară: mortalitate ridicată,
natalitate scăzută, migrarea femeilor peste hotarile ţării. În acest
context, preşedintele PUM a venit cu o serie de propuneri şi
obiective concrete, pentru ca femeile să fie sănătoase şi ocrotite,
adresând conducerii statului rugămintea de a crea condiţii şi
privilegii femeilor, de a proteja maternitatea, pentru a spori
natalitatea şi a proteja populaţia.
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Conferinţa Organizaţiei de Tineret a Partidului Umanist din Moldova
„Primăvară în suflet, umanism în ţară”, a fost
genericul conferinţei susţinute de Organizaţia
Tineretului Umanist în cadrul căreia au fost abordate
probleme de mare actualitate în societatea
contemporană, probleme cu care se confruntă în prezent
mai ales generaţia tânără din Republica Moldova.
Participanţii la Conferinţă s-au arătat îngrijoraţi de
încălcarea drepturilor fundamentale şi lezarea
demnităţii tinerei generaţii, migraţia excesivă a tinerilor
peste hotare, starea precară şi eficienţa redusă a

sistemului de învăţământ şi de asigurare a sănătăţii.
Prezent la eveniment, domnul Ion Mereuţă,
Preşedintele Partidului Umanist din Moldova, a
chemat tinerii să participe activ la viaţa ţării şi să
contribuie la consolidarea societăţii civile din
Republica Moldova.
Reprezentanţii PUM au îndemnat tinerii să opteze
pentru promovarea demnităţii umane, a umanismului creştin şi a coeziunii sociale, pentru o societate
cu adevărat democrată.

Primăvară în suflet, umanism în ţară

Dragile noastre doamne şi domnişoare,
stimaţi domni, studenţi şi tineri umanişti,
scumpi prieteni,
Afară e primăvară. „Primăvară în suflet,
umanism în ţară”, aţi ales genericul unei
societăţi pe care ne-o dorim!
Mărţişorul vine din tradiţie, iar umanismul
creştin - din inimă şi suflet, de la Dumnezeu.
PUM doreşte să vă aducă încrederea în
viitor, într-o viaţă decentă, o viaţă mai bună.
Nu plecaţi din ţară! Trebuie să făurim
împreună prosperitatea naţiunii noastre.
Vă chem să participaţi activ la viaţa ţării,
să consolidaţi societatea civilă din RM.
PUM vă susţine şi vă va susţine în
continuare pentru a depăşi obstacolele cu care
vă confruntaţi, pentru îndeplinirea aspiraţiilor
voastre, atât prin educaţie formală cât şi
neformală, prin participarea voastră activă.
PUM vă propune o politică adecvată
pentru tineret în toate domeniile: studii,
familie tânără, spaţiu locativ, politică
creditar-bancară, etc.
PUM vă indeamnă să fiţi patrioţi, să
promovaţi demnitatea umană, umanismul
creştin, pacea şi coeziunea socială, să pledaţi
pentru princiupiul democraţiei.
Mobilizaţi-vă în jurul demnităţii umane şi
naţionale.
Puneţi pe roate sănătatea!
Construiţi o Moldovă nouă, unde
cetăţeanul s-ar simţi om, iar ţara ar fi
respectată în Europa şi in lume!
Doamne ajută!
Preşedintele PUM, I. Mereuţă

Stimaţi prieteni şi colegi!
Noi, tinerii, suntem forţa motrică a ţării, noi
reprezentăm frumosul şi viitorul, noi suntem
resursa primordială şi cea mai valoroasă a
societăţii. Cu toate acestea nu suntem protejaţi de
stat la nivelul care merităm. Ţara se află intr-o
stare deplorabilă. Statul ar trebui să ne ofere cât
mai multe şanse pentru a deveni cetăţeni liberi,
activi şi responsabili, ar trebui să stabilească
priorităţi specifice spectrului de tineret.
Problemele de sănătate, educaţie, protecţie
socială şi angajare în cîmpul muncii, ce ne
afectează vieţile noastre, a tinerilor trebuiesc
abordate în mod special. Ne confruntăm cu o
situaţie economică şi socială dificilă. Noi,
tinerii, însă suferim cel mai mult. Trăim într-o
societate care nu este în stare să-şi trateze
tinerii ca pe o resursă umană. Problema noastră
a tinerilor este şi problema educaţiei. Dorim în
societate o educaţie bazată pe umanism.
Trăim cu speranţa, iar speranţa ne face viaţa
mai plăcută pentru o clipă, noi însă trebuie să
fim realişti, uniţi şi activi, să participăm la toate
procesele din societate, căci viitorul este în
mâinile noaste, noi decidem cum dorim să
trăim, cine să fie la conducerea ţării.
Eu sunt sigură că doar PUM este capabil să
ne rezolve problemele sus-menţionate. Deaceea,
vă îndemn să preţuiţi adevăratele valori umane:
lumina şi bunătatea sufletească, harnicia şi
devotamentul, onestitatea şi prietenia.
Şi fiindcă este 1 martie, vă aduc tuturor sincere
felicitări cu prilejul primei zile de primăvară.
Mi-ar plăcea să trăim într-o veşnică primăvară, dar
cum asta nu e posibil, vă doresc să păstraţi mereu
în suflet puritatea şi căldura acestui anotimp.
Studentă USAM, Lilia Tabuncic

Stimaţi oaspeţi şi invitaţi!
Noi, reprezentanţii organizaţiei de tineret a
Partidului Umanist, avem plăcerea de a vă
felicita cu venirea primăverii şi explozia naturii.
Tineretul reprezintă eterna primăvară a
omenirii, seva proaspătă care-i imprimă o
nouă pulsaţie de viaţă, un nou ritm de creştere,
o nouă voinţă creatoare.
Este purtătorul noului, al noilor aspiraţii
spre mai bine al societăţii, al noilor căi prin
care continuă progresul neîntrerupt al vieţii
materiale şi spirituale.
Tineretul Umanist este în stare de a
schimba viitorul ţării prin curajul credinţa şi
dragostea de neam pe care-l posedă.
Partidul Umanist împreună cu tînăra
generaţie tinde către umanizarea societăţii,
căci umanismul este bogăţia unei naţiuni la
baza căruia este omul.
Pe primul loc Organizaţia de tineret a
Partidului Umanist promovează viitorul ţării,
dorinţa de a avea acces liber faţă de valorile
naţionale şi universale.
Anume noi tînăra generaţie suntem acei care
putem schimba viitorul ţării, suntem la vîrsta la
care încă mai avem curajul să ne exprimăm,
putem fi altfel, putem reprezenta ceva.
NOI, reprezentanţii tinerei generaţii suntem
promotorii tinereţei, dragostei, frumuseţei! Prin
NOI se oglindeşte viitorul ţării noatre! Iar noi
suntem adepţii umanismului şi credinţei! Noi
reprezentanţii tinerii generaţii considerăm că
anume umanismul şi credinţa ne va făuri viitorul.
Atunci, sa fim noi mesagerii acestor idealuri!
Preşedintele Organizaţiei de Tineret
a PUM, Nicolae Bantea
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Sănătatea tinerei generaţii
şi genofondul ţării
în atentia umaniştilor
„Sănătatea - valoare supremă pentru om, pentru popor”
este titlul prelegerii susţinute de către domnul Ion Mereuţă,
prof.univ., d.h.m., Preşedintele Partidului Umanist din
Moldova, la Liceul nr 1 din municipiul Chişinău.
Întâlnirea cu tinerii liceeni face parte dintr-o amplă
campanie de informare iniţiată de reprezentanţii creştiniumanişti îngrijoraţi de problemele cu care se confruntă tânăra
generaţie, de starea genofondului şi de sănătatea populaţiei
Republicii Moldova.
Vizita medicilor la Liceu a prilejuit un dialog sincer,
deschis cu adolescenţii interesaţi să afle cât mai multe despre
apărarea drepturilor tinerilor, protejarea sănătăţii, dar şi
despre evoluţia societăţii si şansele generaţiei de mâine a ţării.
Elevii şi profesorii Liceului au mulţumit medicilor
creştini pentru interesul manifestat faţă de preocupările
adolescenţilor şi pentru faptul ca nu sunt indiferenţi de ceea
ce se petrece în sistemul de învăţământ şi în societate. Cadrele
didactice şi-au exprimat recunoştinţa pentru declaraţia de
susţinere cu privire la situaţia creata în învăţământ, semnată
de membrii PUM.
Crestin-umaniştii vor mai organiza astfel de întâlniri şi în
instituţiile de învăţământ din Chişinău, dar şi din alte localitaţi
din republică.

Partidul Umanist
din Moldova i-a împlinit
dorinţa unui copilaş
Profesorul Ion Mereuţă, Preşedintele PUM din totdeauna
a susţinut şi a demonstrat că copiii sunt comoara ţării, copiii
Moldovei sunt viitorul nostru, de aceea ei trebuie ajutaţi şi
educaţi în stil creştin-umanist.
„Pentru dezvoltarea lor corectă, ei, copilaşii necesită o
educaţie în mod intelectual care să le lumineze şi să le
călăuzească dezvoltarea, ei trebuie trataţi cu căldură şi bunătate”,
a declarat preşedintele Ion Mereuţă în cadrul unei recente
conferinţe dedicate copiilor Moldovei şi problemelor lor.
Profesorul Ion Mereuţă a remarcat un copilaş care zâmbea
foarte rar din cauza stării familiare destul de complicate (fapt
caracteristic multor familii de la noi din ţară).
Băieţelul avea ochii trişti şi înlăcrimaţi, iar profesorul I.
Mereuţă l-a cuprins cu bunătatea şi căldura sa şi i-a readus
zâmbetul pe faţă, oferindu-i mai multe cadouri, hainuţe,
dulciuri, manuale şi un computer pentru ca băieţelul să poată
înainta şi progresa în tehnica informaţională.
Cu ajutorul lui Dumnezeu şi cu susţinerea D-stră vom
avea grijă de orice familie, de orice copil trist!

De Paşti PUM a oferit cadouri
copiilor cu probleme de sanatate
PARTIDUL UMANIST PENTRU TINERI:
LOCUINŢE accesibile pentru TOŢI absolvenţii
instituţiilor de învăţămînt.
LOCURI de muncă pentru tineret şi absolvenţii
instituţiilor de învăţămînt.
PROGRAME care oferă posibilităţi de STAGIERE în
ţările europene.
CREDITE preferenţiale pentru familiile tinere
SUPORT în iniţierea propriilor AFACERI.
FII CU NOI! ÎMPREUNĂ VOM ÎNVINGE!

Prof. Ion Mereuţă, preşedintele Partidului Umanist din
Molodva (PUM) alături de alţi colegi creştin-umanişti au
vizitat gradiniţa nr.74 din Chişinău, pentru a face daruri
copiilor cu grave afecţiuni neuro-psihice.
Pentru a simţi apropierea sfintelor sărbători de Paşti,
reprezentanţii PUM au adus copiilor dulciuri, manuale,
rechizite şi alte cadouri. În cadrul unei vizite anterioare, prof.
Mereuţă a oferit gradiniţei obiecte de mobilier şi covoare atît
de necesare instituţiei.
În cadrul întîlnirii cu cadrele didactice, preşedintele PUM
i-a asigurat că îi va susţine şi pe viitor, pentru a-i sprijini moral
şi pentru a aduce un strop de bucurie în sufletele copiilor
dezavantajaţi.
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Ştefan cel Mare şi Sfânt – simbol al demnităţii naţionale
„Ştefan cel Mare şi Sfânt – simbol al
demnităţii naţionale peste veacuri”, a fost
tema conferinţei desfăşurată de Partidul
Umanist din Moldova (PUM) la 12 aprilie
2007.
Conferinţa a întrunit un număr mare de
istorici, cercetători ştiinţifici, feţe
bisericeşti, medici, profesori, adevăraţi
creştini ai neamului nostru.
Preşedintele PUM profesorul Ion

Drumul Crucii
Membrii Partidului Umanist din
Moldova, creştin-umaniştii, în frunte cu
profesorul Ion Mereuţă au participat la
tradiţionalul Drum al Crucii şi al
pocăinţei, în jurul Chişinăului pe 13 –
14 iulie 2007, dedicat cinstirii Sfântului
Dreptcredinciosului Voievod Ştefan cel
Mare, care reprezintă un simbol al
demnităţii şi credinţei naţionale peste
veacuri. Credinţa şi anume credinţa
ortodoxă ne-a salvat identitatea Noastră.
Cu acest prilej, la Drumul Crucii, din
partea PUM, au participat un număr
mare de membri, creştini adevăraţi ai
Bisericii Ortodoxe.

Mereuţă a argumentat rolul lui Ştefan cel Mare în istorie
pentru dăinuirea noastră ca popor creştin.
Conferinţa s-a sfârşit cu o slujbă divină la Biserica
„Sf. Cuvioasa Parascheva”, închinată Marelui Domnitor a
Moldovei.
Prof. Ion Mereuţă în încheere a spus: „Ţineţi minte
cuvintele lui Ştefan, care n-a fost baci până la adânci
bătrâneţe... că Moldova n-a fost a strămoşilor mei, n-a fost a
mea şi nu este a noastră, ci a urmaşilor noştri în veacul
vecilor!...”

tedeum de mulţuDrumul Crucii
mire la Catedrala
s-a început cu
Mitropolitană „
citirea AcatistuNaşterea Domnului Acoperămânlui”, unde profesotului
Maicii
rul Ion Mereuţă a
Domnului pe 13
mulţumit membriiulie, vineri la ora
lor PUM pentru
7 dimineaţa lângă
curajul cu care au
Porţile Oraşului,
păşit pe Drumul
a urmat pe periCrucii şi pocăinţei
metrul capitalei
adăugând:
cu popasuri le
„Cu noi este Dumnezeu şi noi creştinbisericile „ naşterea Maicii Domnului”,
„Învierea Domnului”, „Sf. Muceniţe umaniştii suntem pentru poporul Ţării
Vera, Nadejda, Liubovi şi maica lor Noastre şi pentru umanismul planetar”.
Cu Credinţă şi Omenie vom salva
Sofia”, „Sf. Cuv. Serafim de la Sarov”
şi s-a încheiat pe 14 iulie, ora 900, cu un lumea de criza globală!

Ecourile Cernob]lului
La 26 aprilie membrii Partidului Umanist din Moldova
(PUM), au pus în discuţie efectele nesetocastice şi
teratogene a Cernobilului, în cadrul unei Conferinţe.
Profesorul Ion Mereuţă a specificat siguranţele
staţiilor care se află în apropierea Republicii Moldova.
Siguranţele tehnice, nucleare, radiologice, ecologice şi
corelaţia dintre tragedia de la Cernobil. Cei prezenţi la
conferinţă medici, jurişti, ecologişti, oameni cu alte
abilităţi, au auzit argumentele prof. univ. Ion Mereuţă în
ce priveşte factorii de risc a Cernobilului, referitor la
sănătatea noi-născuţilor – greutatea mică, hipotiroidism,
creşterea morbidităţii, deficienţe mintale, la femei guşă,
naşteri premature, moartea anti- şi intrauterină a fătului,
anemii, disfuncţii cardiace.
Peste generaţii au apărut malformaţiuni congenitale
fatale – a sistemului nervos central, a cutiei toracice, a
peretelui şi a ţesutului cutanat, a aparatului limfatic şi
multe altele.
S-a argumentat că bogăţia ţării sunt oamenii i-ar
sănătatea lor este cea mai mare valoare.

Inventatorul
este demn de respect
În ziua de 30 iunie, întreaga Republică a sărbătorit
Ziua Invetatorului şi Raţionalizatorului. Această zi
reprezintă o manifestare ştiinţifico-tehnică de o importanţă
majoră.
Zilei Inventatorului şi Raţionalizatorului i-au fost
consacrate diverse manifestări, unde au fost omagiaţi atât
cetăţeni ai Republicii Moldova cât şi ai altor ţări.
Ion Mereuţă, Preşedintele Partidului Umanist din
Moldova (PUM), profesor universitar, doc. hab. med., a
fost decorat cu Diploma de Bronz pentru „Metode de
tratament a afecţiunilor oncologice ale glandei mamare”
şi pentru „Activitate
inventivă fructuoasă”. D-lui a dat
dovadă în permanenţă de originalitate în gândire,
spiritualitate inventivă şi pricepere
deosebită în tratarea
afecţiunilor oncologice.
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NU - Frontierei între Neam şi Naţiune
Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat
(PNŢCD) din România a întrunit la 14 iunie 2007,
partide politice şi reprezentanţi ai societăţii
civile din România şi Republica Moldova în
cadrul unei întâlniri care a avut loc la Bucureşti
în incinta Palatului Parlamentului.
Doamnelor si Domnilor Deputaţi,
Onorată asistenţă,
Vă salut în numele umaniştilor creştini din Moldova şi îmi
exprim bucuria şi dragostea că suntem împreună.
Românii de pretutindeni au plâns de veacuri Unirea...
Într-adevăr, au fost vremuri când şi noi, moldovenii, în
zilele senine vedeam Ceahlăul... Astăzi e greu să-l vedem,
fiindcă suferim de miopie din ambele părţi. Interesele geopolitice ale marilor puteri au determinat răzleţirea neamului
nostru. Mult am plâns de-a lungul veacurilor. Am plâns în
1812 ..., 1940..., 1991..., 2007..., plângem şi oftăm chiar şi
acum...
România este în Uniunea Europeană. Acest proces a
influenţat direct relaţiile cu R. Moldova şi a declanşat o
avalanşă de probleme, care i-au afectat direct pe cetăţenii
Republicii Moldova.
Moldova a rămas izolată. Ne-am pomenit cu vize, nu
numai pentru ţările europene, dar şi pentru România.
Moldovenii sunt în situaţia să aşteapte săptămâni intregi
pentru a obţine vize, nu pot să vină acasă, la Putna, la Iaşi, la
Bucureşti ...
Frontiera Uniunii Europene pe Prut este în defavoarea
naţiunii noastre. Noi nu avem nevoie de tratate între România
şi R. Moldova pentru că noi suntem o naţiune.
Avem nevoie de o Moldovă alături de România în Uniunea
Europeana.
Avem nevoie de „varianta zero” în redobândirea cetăţeniei
României.
Avem nevoie ca relaţiile dintre România şi R. Moldova să
fie privilegiate, chiar în cadrul legislaţiei comunitare.
E necesar să aprofundăm relaţiile dintre România şi
R. Moldova în toate domeniile: umane, economice, culturale,
politice, etc. Un rol important trebuie să-l deţină sectorul
asociativ şi societatea civilă.
Avem nevoie de acţiuni comune atât la nivel de şefi de
stat, cât şi între state, guverne, societate civilă.
Integrarea Europeană ne va da posibilitatea accesului la noi
valori europene, dar avem nevoie de păstrarea şi valorificarea
valorilor noastre naţionale pentru dăinuirea în istorie ca
naţiune.
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Întrunirea a avut drept subiect “Optimizarea
relaţiilor dintre România şi Republica Moldova
şi s-a desfăşurat sub formă de dezbateri. În
cadrul
dezbaterilor,
profesorul
Ion
Mereuţă,Preşedintele PUM a specificat
următoarele:

Avem nevoie ca România să fie sprijin şi ajutor, ghid şi
arbitru în procesul integrării europene a Republicii Moldova.
România în Uniunea Europeană şi Moldova izolată,
inclusiv de România, este o politică inacceptabilă.
Considerăm necesar ca România să devină mai fermă, să
argumenteze şi să promoveze în toate instituţiile U.E.
„relaţiile speciale şi privilegiate cu R. Moldova”. Este evident
că perioada de integrare, chiar şi pentru România, va dura mai
mulţi ani, în această situaţie procesul integrării R. Moldova
în U. E. trebuie să fie un proces cu statut special al relaţiilor
cu România.
Trebuie să spunem odată şi pentru totdeauna: „NU Frontierei între Neam şi Naţiune”, şi să ne unim forţele
pentru acţiuni concrete.
Am speranţa că relaţiile dintre România şi R. Moldova se
vor optimiza. Partidele politice, oamenii politici şi de stat,
personalităţile notorii ale culturii şi neamului, noi toţi trebuie
să contribuim direct la realizarea speranţelor şi nazuinţelor
de mai bine pe ambele maluri ale Prutului.

Trăiască Neamul Românesc!
Trăiască România Europeană!
Trăiască viitorul European al Moldovei!
Aşa să ne ajute bunul Dumnezeu.
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