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Iz de occident la Spitalul Judeţean

Pericol de
fracturi la
Rânca

În urmă cu câteva luni, bolnavii cu afecţiuni reumatismale, cu probleme ale
coloanei vertebrale, sau care aveau nevoie de recuperări neurologice sau
post – operatorii se îngrozeau să se interneze în Secţia de Balneo-Fizioterapie
a Spitalului Judeţean Târgu Jiu. Pereţi coşcoviţi şi plini de igrasie, instalaţii
ruginite, grupuri sanitare defecte, asta era ce-i aştepta pe oameni, dacă erau
nevoiţi să ajungă pe patul de spital.
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Sculptorii
dintre ruine
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Nişte mici „Brâncuşi”, 65 la număr, tăcuţi,
îngheţaţi de frig, se strecoară încet printre
ruinele a ceea ce a fost, cândva, Şcoala
Primară Curtişoara. Undeva în spate, într-o
cămăruţă cu soba dărâmată, se strâng pe
grupe, că n-au loc toţi o dată şi…. sculptează. Cioplesc icoane, linguri de lemn şi alte
obiecte ce ar sta cu cinste în vitrină, la orice
casă de gospodar ce iubeşte tradiţiile poporului român.
Pagina 7

ACTUALITATE
Liceul Novaci are
aspiraţii europene
şi „tălpi”
româneşti
Că la Liceul Teoretic Novaci se
face carte este o constantă de mulţi
ani, absolvenţii de aici regăsindu-se
în învăţământul superior şi diverse
sectoare social-economice ale
Gorjului. Liceul a beneficiat de foarte mulţi bani pentru crearea unui
campus şcolar şi acum îşi diversifică
oferta şcolară. La sfârşitul anului
trecut acest liceu a primit aprobarea
specialiştilor ARACIP pentru înfiinţarea de noi clase şi profiluri. Părinţii
din Novaci care au copii de vârsta
gimnaziului put opta acum să-i dea
să studieze în această instituţie, mai
ales pe cei care au calităţi sportive.
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ŞCOALA
Sărbătoare „Cuget
Liber” sub semnul
lui Eminescu
Ca în fiecare an, “poetul nepereche” al românilor, Mihai Eminescu,
este aniversat de elevii şi cadrele
didactice de la Colegiul Tehnic
“Gheorghe Magheru” cu o serie de
manifestări care înseamnă printre
altele şi lansări de carte şi de reviste.
Va fi lansat cu acest prilej numărul 41
din ultimii 14 ani al revistei multiplu
laureată naţional “Cuget Liber”.
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SPORT Sfârşit de
vacanţă pentru
Pandurii
SACRIFICII Frigul şi condiţiile precare nu-i alingă pe copii din ateli

Politicieni,
vi se
pregăteşte
ceva!
editorial de Aura Stoenescu

Despre
furatul
căciulii
editorial de Cornel Şomâcu

Iordache,
telenovela
de la
Pandurii
editorial de Alin Peptan

Începând de weekend-ul trecut
„principalul” Pandurilor, Sorin Cârţu,
şi-a reintrat pe deplin în drepturi odată
cu reunirea lotului grupării de fotbal
gorjene. „Sorinaccio” a ţinut să fie
prezent încă de la primul antrenament
al Pandurilor susţinut chiar sâmbătă
pe „Muncipal”. După ce a condus
şedinţa de pregătire a Pandurilor de
la Tg-Jiu, Cârţu s-a declarat satisfăcut
de modul cum au răspuns elevii săi,
dar mai ales de faptul că marea
majoritate a jucătorilor nu au venit
cu kilograme în plus.
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