Ziar de informare a cetățenilor comunei

VLADIMIRESCU

săptămână de săptămână
Se distribuie GRATUIT în localitățile Vladimirescu, Horia, Mândruloc și Cicir
- conform Legii 544/2001, Legii 52/2003 (reactualizate) și H.G. 1723/2004 -

- ANUL 10 -

20 NOIEMBRIE 2015
8 pagini l Tiraj: 5.000 exemplare

289

GALA
SPORTULUI
ȘI CULTURII
DIN COMUNA
VLADIMIRESCU

Primăria comunei Vladimirescu organizează DUMINICĂ,
29 NOIEMBRIE 2015, la Casa de Cultură din Vladimirescu,
cu începere de la ora 18:00, ediția a II-a a manifestării cultural-sportive, ocazie cu care vor fi premiați dansatorii
Ansamblurilor folclorice “Florile Mureșului” (Vladimirescu),
“Horienii” (Horia) și “Mureșana” (Mândruloc), precum și
sportivii de la echipele CS Glogovăț 2013, CS Real Horia, CS
Mureșana Mândruloc (fotbal), CS Westar Arad (volei) și CS
Glogovăț 2010 (lupte greco-romane), pentru activitatea
desfășurată pe parcursul anului 2015.

EDITORIAL

CS Westar Arad, înaintea Turneului 2 al
Campionatului Național de Volei feminin

«Nu e ușor să fii
mamă. Dacă ar fi ușor,
ar face-o bărbații.»
Stimați cititori,
În numărul trecut am reprodus, din presa scrisă, aspecte din
viața femeilor din unele țări de pe alte continente. Revenim în
Europa. În Europa de vest. Unde - vrem, nu vrem - aici a așezat Dumnezeu și România. În Centru și mai spre Sudul ei.
De aceea și religia noastră în Europa este majoritar creștină,
ca și a tuturor celor din Europa. Dar, în același timp, și diferențiată. Adică spre Vest este romano-catolică, iar spre Est este
ortodoxă. De aici, unele mici diferențe în modul de gândire.
Influențe, însă, există și nu sunt neglijabile, deoarece asemănările sunt mai multe și mai importante decât deosebirile.
În Vest, viața este mai “libertină”, în sensul bun al cuvântului. Dar legea e lege. În Sud-Estul nostru parcă tradiția este mai
respectată și legea se aplică cu mai multă subiectivitate sau
blândețe.
Am să redau două întâmplări, văzute de-a lungul vieții mele...
Prima, din urmă cu aproximativ treizeci de ani. Femeile nu
aveau dreptul la a face un avort. Dar nu existau “la liber” anticoncepționale. Dreptul acesta, la avort, venea numai după al
patrulea copil născut. Avorturile clandestine au luat multor
femei viața. Și mama lucra cot la cot cu tatăl. Femeie și bărbat
- drepturi egale la muncă.
După Revoluție, îmi amintesc că printre drepturile cerute, cu
insistență, de revoluționari era și acela de “legalizare a avorturilor”. Au trecut anii, dreptul la avort este legalizat. În ultimii 25
(douăzecișicinci) de ani au fost făcute 23 (douăzecișitrei) de
milioane de avorturi, înregistrate în România.
Acum, când oficiez căsătorii civile, mi se-ntâmplă des ca la
recomandarea mea către tinerii căsătoriți de a avea copii, să mi
se răspundă, cu mândrie, cum că vom avea cât de curând, copilul fiind pe drum. Nu mă miră și îi felicit. Bravo! Lumea se
schimbă. Viața se schimbă. Și se va schimba, cât vom exista pe
acest pământ.
Acum vă supun, spre comparație, schimbarea în viață și în
societate. Ce a fost și ce este astăzi în viața lor: Femeia,
Bărbatul și Copiii. În conformitate cu legile țărilor civilizate - și
cele din Europa sunt incluse aici - femeia este egală cu bărbatul. În toate cele: drept la muncă, la odihnă, la proprietate, ce
mai, în toate... egalitate deplină.
Încet, dar sigur, femeile au constatat că... pot și singure. Și
dacă aceasta-i realitatea, de ce mai avem nevoie de ajutor să
ne creștem copiii cum vrem?
Continuare în pagina a II-a

ÎN AȘTEPTAREA
PERFORMANȚEI

Sala de Sport din localitatea Vladimirescu va găzdui, în perioada 28-29 noiembrie
2015, al doilea turneu al fazei preliminare a Campionatului Național de volei (categoria
Speranțe), ediția 2015/2015. C.S. WESTAR ARAD, antrenată de Iosif Wecker și Călin
Dehelean, se află în fața unui examen foarte important, mai ales că cele trei adversare
ale turneului sunt toate echipe din județul Bihor. Sunteți așteptați să veniți în număr cât
mai mare (intrarea fiind liberă), pentru a le încuraja pe sportivele noastre, dar și pentru
a asista la volei de calitate!
Amănunte despre desfășurarea turneului puteți afla din pagina a VIII-a
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