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Măr plin de
fructe şi ﬂori,
la Turcineşti

O meserie aproape uitată
în rudărie: lingurarii, pe
cale de dispariţie
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TRAGIC Un tânăr antrenor de karate la un pas de moarte

În luptă cu cancerul
şi cu sistemul medical
Marian Fabian, antrenorul de Karate
care a adus zeci de
medalii pentru România cu copiii din Gorj,
cere dreptul la viaţă.
Iar un sistem sanitar
care mănâncă banii
românilor sănătoşi,
cu promisiunea că
va avea grijă de ei
când vor fi bolnavi,
îi spune că trebuie să
stea la rând vreo 4
luni, deşi un cancer
osos ce-i macină faţa
îi dă răgaz mai puţin
o lună de viaţă, dacă
nu se operează.
Pagina 7

Vai de
sănătatea
noastră!
editorial de Aura Stoenescu

Drumul
cărbunelui

2

editorial de Anca Burduşeanu

Nu trageţi
în pianist!

3

editorial de Cornel Şomâcu
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Învăţământul
românesc la
ora schimbării
majore
Din interese politice,
România va avea foarte
curând legi noi pentru învăţământ. Schimbările anunţate, majoritatea impuse
de Comisia Prezidenţială,
anunţă evaluări periodice
ale elevilor dar doar 10
clase obligatorii. România
nu reuşeşte nici după 20
de ani de la Revoluţie să
aibă 12 clase obligatorii
aşa cum era în ultima parte
a regimului comunist. Anul
pregătitor, între 6-7 ani, nu
este o altă clasă aşa cum a
prezentat-o presa. Şcolile
nu vor mai avea program
comun decât în proporţie
de 60%, restul programului
fiind la dispoziţia elevilor
sau şcolii.
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Interimat
la PSD
ﬁliala locală
Turburea
Ciprian Florescu, purtător
de cuvânt al PSD Gorj, a
anunţat zilele trecute posibilul
interimat de la conducerea
organizaţiei de la Turburea.
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Handbaliştii
gorjeni visează
la Europa
Formaţia Energia Pandurii
Târgu Jiu a debutat cu o
victorie în ediţia 2009-2010
a Ligii Naţionale masculină
la handbal, după ce a trecut,
sâmbătă, pe teren propriu,
de Universitatea Bucovina
Suceava, scor 26-22.
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