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Săptămânalul cel mai drept... în faţa cititorului
5 949992 330106

Arta de a face
din nuntă un
spectacol

În topul rezultatelor
la Bacalaureat, Gorjul
locul 7 pe ţară
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APEL O mamă cu doi copii îşi vrea omul înapoi

„Pierdut bărbat, îl
declar... responsabil!”

300 de elevi
beneﬁciari
„Euro 200”
A fost stabilită lista beneficiarilor ajutorului financiar în valoare de 200 euro, în vederea
achiziţionării de calculatoare.
Gorjul are 279 de câştigători
dintr-un total de 441 de doritori. Venitul brut al celor care
au fost admişi nu depăşelte
150 000 lei vechi pe lună,
adică o sumă foarte mică.
Pagina 3

Liceele
Gorjului mai
au 500 de
locuri libere
Desfăşurată cu o zi mai
devreme faţă de programul
anunţat, prima etapă a admiterii
computerizate în Gorj a fost o
reuşită deoarece o mare parte a
elevilor candidaţi a fost repartizată, doar 45 rămânând pentru
o altă etapă. Mai există 489
de locuri libere, foarte multe la
nivelul municipiului Târgu-Jiu la
liceele cu probleme, Grup Şcolar “Ion Mincu”(91 de locuri) şi
Grup Şcolar Forestier(46).
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O tânără din cartierul târgujian
Meteor a ajuns la disperare,
după ce bărbatul ei, cu care a

convieţuit 18 ani şi cu care are
un băiat şi o fată, a plecat de
acasă. Femeia e de etnie romă

Haiduci
de modă
nouă….
editorial de Aura Stoenescu

şi s-a măritat cu el de când
avea 14 ani, iar acum spune că
l-a luat de minţi o româncă şi

E de rău
şi nu
ne pasă
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editorial de Cornel Şomâcu

l-a făcut din om neom.
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Blocaj
cadastral
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editorial de Dan Duvlea
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Tezaure
descoperite
în judeţul
Gorj
Încă de la apariţia ei şi până
astăzi, moneda a îndeplinit
câteva funcţii esenţiale: mijloc
de plată şi economisire, etalon
al preţurilor, simbol al avuţiei
şi, nu în ultimul rând, instrument
propagandistic. Pe teritoriul Gorjului s-au descoperit 13 tezaure
formate din monede romane.
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