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EDITORIAL

MAMA...
«Mama este singura mai
frumoasă și mai bună pe
pământ, decât femeia»
Față de mamă trebuie să rămânem întotdeauna datori.
Copilăria noastră este geniul ei, pe care ea (și numai ea!) ni l-a dat.
O purtăm în suflet, cu noi, toată viața. Mama știe cel mai bine că
mirosul pâinii este deasupra tuturor mirosurilor, gustul sării este
deasupra tuturor gusturilor și iubirea pentru copii ei, este deasupra
tuturor iubirilor.
Mulți dintre noi suntem - sau am fost - răi cu mama, de multe
ori. Mama, însă, a răbdat și, poate, s-a resemnat, și nu și-a urât
copiii niciodată. NU poți să înțelegi o mamă sau un tată, decât
atunci când devii mamă sau tată. În adâncul inimii ei se găsește
întotdeauna iertarea pentru copii ei. Se spune că dacă îți moare
tatăl, în poala mamei găsești alinare lacrimilor tale. Dacă mama îți
moare, atunci perna de la capul tău poate fi oricând pragul colibei.
Într-o lume în care totul se clatină mama este un reazem. Acest
reazem susține căminul familiei, fiind sufletul lui, este inima lui,
este pacea și mângâierea lui. Și cine poate avea acest extraordinar
simț al sacrificiului? Numai o femeie. Numai o mamă.
Multe, foarte multe, sentimente am astăzi pentru mame. Atât de
multe cuvinte de laudă și de mulțumire, că oricâte aș spune și oricâte aș scrie, nu pot cuprinde tot ceea ce cuprinde cuvântul
MAMĂ. Spui mamă și-i de ajuns.
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La mulți ani,

MAMĂ!

Sărut-mâna, mame! Vă iubim
cu toții, cei cărora voi ne-ați
dat viață din viața voastră!
IOAN CRIȘAN

În acest număr al ziarului:

Întâmplate în ultima perioadă...
Paginile 2 şi 3

Şi a fost «Ziua Femeii»
Imagini de la spectacolul
folcloric de la Casa de
Cultură din Vladimirescu
Pagina 4

«Nu îmi voi schimba convingerea
că suntem aleşi să facem
administraţie, înainte de orice
raţionament politic»

Vă invităm la o seară dedicată
femeilor, cu tema:

ROLUL FEMEII ÎN
PĂSTRAREA VALORILOR
CREȘTINE ÎN FAMILIE
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Invitat: LIDIA ȘCHIOPU (redactor
la revista pentru femei “Priscila”)

Despre turneul de mini-volei
masculin de la Vladimirescu

Vineri, 18 martie 2016 (ora 17:00)
Casa de Cultură din Vladimirescu
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