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Săptămânalul cel mai drept... în faţa cititorului

O victorie şi un eşec
în amicale pentru
Pandurii

5 949992 330106

Monument de secol
XVIII în pericol să
dispară

Pag. 8

Pag. 16

SCHIMBARE Drumul dintre
Scoarţa şi Cruşeţ, crescut în
categorie, dar neschimbat

Împletitoarea
din Rudărie
O femeie din cătunul Rudărie, comuna Baia de Fier,
face coşuri din lemn de brad
şi nuiele de alun, aşa cum
făceau, odată, strămoşii săi.
Comenzile sunt, însă, sporadice, cu toate că, la 500 de
metri de casa ei, există una
dintre cele mai importante
peşteri din ţară, Peştera Muierilor, aici venind zeci de mii de
turişti anual, care ar cumpăra,
cu siguranţă, aceste produse
tradiţionale.
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De la
gropi
judeţene,
la gropi
naţionale
Drumul care se desprinde din Naţionalul 67
la Scoarţa şi străbate
localităţile Târgu Cărbuneşti, Licurici, Hurezani,
Căpreni, Stoina Cruşeţ
şi iese din Gorj, pe Melineşti, spre Craiova a devenit, în urmă cu doi ani,

Un grup de organizaţii
sindicale din judeţele Gorj
şi Hunedoara au încredinţat
presei un comunicat de presă în care trag un semnal
de alarmă asupra României
sociale şi pericolele care o
pândesc. Redăm mai jos o
parte a comunicatului semnat
printre alţii de Constantin
Creţan - preşedintele Fede raţiei Naţionale a Muncii şi
Cristinel Tănasie-preşedinte
executiv Liga Muncitorilor din
România.
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drum naţional. Singurul
avantaj al locuitorilor de
pe traseu este, însă, intervenţia mai promptă în
caz de ninsori abundente,
pentru reabilitare neexistând bani.

„Mesajul meu
antidrog”
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Solidaritatea,
soluţia ieşirii
din iarnă şi
din criză

Criminali
în halate
albe
editorial de Aura Stoenescu

România în
pericol social
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editorial de Viorel Drăguşin
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Furt în Parcul
Naţional
„Deﬁleul
Jiului”
editorial de Cornel Şomâcu
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Pe parcursul anului şcolar
2009-2010 se desfăşoară
şi în judeţul Gorj ediţia a
VII-a a Concursului Naţional
MESA JUL MEU ANTIDROG.
Temele sunt eseu literar, pagină web , sport, film de scurt
metraj, fotografie digitală,
spot – arte vizuale. Secţiuni
speciale: pentru minoritatea
rromă o secţiune de eseu
literar.
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