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Muzeul
Crucilor, unic
în România

Mare concert
la Jupâneşti
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SCANDALOS Condamnat la amputare, pentru şase luni de asigurare
Învăţământul
românesc
stârneşte
nemulţumiri
în oraşe

Ciocea
acuză
Statul
de abuz
Un tânăr din comuna
Bustuchin riscă să-i
fie amputat un picior, dacă nu primeşte imediat îngrijiri
medicale, dar spitalele nu-l primesc,
pentru că îi lipsesc
şase luni de asigurare. Astfel, în loc să
beneficieze de drepturile de asigurat al
sistemului de sănătate din România, el a
ajuns la mila Primă-

Un sondaj realizat de
revista Reader’s Digest, pe
un eşantion reprezentativ
pentru populaţia ţării, relevă
că 87% dintre români consideră că desele schimbări
din sistemul de învăţământ
dăunează copiilor, iar 82%
sunt de părere că profesorii
ar trebui plătiţi în funcţie de
performanţe.
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Muzeul
Judeţean la
115 ani de la
înﬁinţare

riei Bustuchin, care
i-a acordat un ajutor
de urgenţă, să-şi
plătească cotizaţia,
ca să împlinească
cinci ani de asigurare, cum prevede
legea. Şi aşa, însă,
medicii îl pasează de
colo- colo, probabil
pentru că e copil al
străzii şi n-are bani
de şpăgi.
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România
pasului
pe loc
editorial de Cornel Şomâcu

Sărbătorirea a 145 de ani
de administraţie publică modernă în Gorj şi a 115 ani de la
înfiinţarea Muzeului Judeţean
a avut în această săptămână
mai multe momente importante. Reţinem inaugurarea „Galeriei Preşedinţilor Consiliului
Judeţean Gorj”, fiind expuse
fotografiile tuturor foştilor şefi
ai acestei instituţii, expoziţia
celor de 17 portrete.
Pagina 10

Potârcă,
un candidat
atipic

2

editorial de Aura Stoenescu
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Omul,
cea mai
importantă
investiţie
editorial de Ion Răuţ
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Pandurii,
egalii
campioanei
Un nou rezultat notabil
pentru fotbaliştii de la Pandurii
în Liga I. Sâmbătă, în cadrul
etapei a XI-a, formaţia antrenată de Sorin Cârţu a fost
egala campioanei, reuşind să
remizeze în faţa celor de la
Unirea Urziceni.
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