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La Dăneşit, trei
ﬁnanţări, un singur
contestatar
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PRONGOSTIC Minerii, un bazin electoral râvnit de politicieni,
în pragul alegerilor prezidenţiale

Ionel Manţog:
„Condescu nu va cere
minerilor să voteze PSD”

Concurs
între minerii
pescari de la
Roşiuţa
Minerii pescari de la Roşiuţa şi-au arătat măiestria, zilele
trecute, în cadrul unui concurs
de pescuit care se află, în acest
an, la a treia ediţie. Primii clasaţi au primit premii în scule de
pescuit, ca şi cel care a făcut
cea mai mare captură, un crap
de 3 kilograme.
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Pensionarii
pleacă din
învăţământul
românesc
Dacă cele hotărâte de Ministerul Educaţiei vor rămâne
în vigoare, 20 000 de posturi
din Educaţie vor dispare din
septembrie. Peste 300 de posturi vor dispare în învăţământul
gorjean. Din anul şcolar 20092010, în şcolile şi liceele din
toată ţara, orele nu vor mai fi
susţinute de profesorii pensionaţi. Clasele cu efective mici
vor fi comasate.
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Democrat-liberalul Ionel
Manţog a făcut, zilele
trecute, prognosticuri în
legătură cu modul cum

vor fi îndemnaţi să voteze
minerii conduşi de Marin
Condescu la alegerile
prezidenţiale. Acesta spu-

Sensurile
noastre
toate...

Vreau
să-i văd
trudind!
editorial de Aura Stoenescu

ne că nu crede că liderul
sindical îi va îndemna să
voteze cu Partidul Social
Democrat, chiar dacă a
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editorial de Florin Cârciumaru

admis că acest lucru n-ar
fi imposibil.
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„Greutatea”
locului I
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editorial de Alin Peptan

15

Revolta
minerilor
din Motru de
la 1981 (II)
Au trecut 28 de ani de la
revolta minerilor de la Motru.
Era doar o nouă dramă pe
frontul cărbunelui, un şir lung
de lupte ale minerilor cu autorităţile începând cu 6 august
1929 Lupeni şi continuând
cu august 1977 tot la Lupeni.
Minerii gorjeni s-au opus dictaturii, ziua cea ai lungă fiind
19 octombrie 1981.
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