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Constantin Grecu
la lotul naţional
de tineret

Decada
pe muchie
de cuţit
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CHILIPIR Ieftin cumperi, ieftin mănânci

Pag. 7

Arhiviştii
gorjeni se
simt umiliţi
de autorităţi

Gorjenii, înşelaţi
cu carne falsă

Asociaţia Arhiviştilor Gorjeni, membră a Federaţiei Arhiviştilor din România, asociaţie
profesională non-guvernamentală, protestează faţă de reducerile de posturi din acest domeniu
şi salariile mici şi discriminatorii
faţă de alte domenii.
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Anul şcolar
debutează
în Gorj cu
schimbări
Începutul de an şcolar găseşte acest sector în judeţ sub
semnul schimbării. Au dispărut
340 de posturi didactice şi 8,5
posturi la nivelul Inspectorului
Şcolar Judeţean Gorj. Instituţia
de conducere va avea 35,5
norme conform noii organigrame şi foarte mulţi inspectori
noi care îşi vor ocupa posturile
până la 14 septembrie 2009.
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O firmă din Prahova
a umplut galantarele magazinelor din
Gorj şi, probabil şi
din alte judeţe ale

ţării, cu un produs
numit „CARNE PREPARATĂ”, care nu are
nici gust nici miros
de carne, aducând,

Se încinge
politichia
locală
editorial de Cornel Şomâcu

mai degrabă, cu
soia. Reprezentanţii
firmei nu vor, însă,
să spună ce-au pus
în pungile cu pseudo-

carne, motivând că li
se poate fura reţeta.
Puţin le pasă acestora că fapta de a face
pe cineva să cum-

Experienţe
medicale în
România

2

editorial de Marian Fabian

pere altceva decât
scrie pe etichetă este
înşelăciune.
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Procurori
înălbitori
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editorial de Aura Stoenescu
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„Amintiri
din Epoca
de Aur”
premieră la
Târgu Jiu
Filmul va avea doua parti:
in Targu Jiu, prima parte va
rula La sfârşitul lunii octombrie va rula la Târgu-Jiu filmul
„Amintiri din epoca de aur”
de Cristian Mungiu (autorul
celebrului „4 luni, 3 saptamini
si 2 zile”) şi regizat de Ioana
Uricaru, Hanno Hoefer, Razvan Marculescu, Contantin
Popescu si Cristian Mungiu.
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