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Săptămânalul cel mai drept... în faţa cititorului

Fotbal...
cât pentru
o viaţă!

5 949992 330106

Ion Rușeț se
declară împotriva
corupției
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BLASFEMIE Brâncuşi se răsuceşte în mormânt

Şeful centrului
Brâncuşi, sculptor
la apelul bocancilor
Sorin Buliga, şeful Centrului
de Cultură şi Artă „Constantin Brâncuşi” din cadrul Primăriei Târgu Jiu s-a trezit,
peste noapte… sculptor. Sau
cel puţin aşa certifică Uniunea Artiştilor Plastici din
România, care, după ce i-a
respins dosarul de două ori,
o dată pentru secţiunea „critici de artă” şi apoi pentru
„sculptură”, până la urmă
l-au primit ca membru…
sculptor, deşi el recunoaşte
personal că nu are nici în
clin nici în mânecă cu acest
domeniu. Dacă adăugăm la
asta faptul că Buliga sare
peste unele manifestări din
program, altele se desfăşoară fără ştirea lui, iar cei
care beneficiază de fondurile alocate sunt mereu aceiaşi oameni şi familiile lor,
e clar că marele Bâncuşi se
răsuceşte în mormânt.

5711 elevi de clasa a XII-a
din judeţul Gorj au susţinut
în această săptămână prima
probă a examenului de Bacalaureat. Este o premieră ca
acest examen să fie susţinut în
timpul anului şcolar. Evaluarea
competenţelor lingvistice de
comunicare orală în limba şi
literatura română va fi urmată
de proba de competenţe digitale care va avea loc în luna
aprilie iar cea la o limbă de
circulaţie internaţională în luna
mai 2010.
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Activitatea
de Tineret
şi cea de
sport rămân
distincte
Reorganizarea Ministerului
Educaţiei şi Cercetării se apropie de final după adăugarea
activităţilor de Tineret şi Sport.
Recent a luat naştere Autoritatea Naţională pentru Sport şi
Tineret, cu instituţii diferite la
nivel judeţean.
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Familia
Scheleru
în istoria
judeţului Gorj
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Unii mai
cu drepturi
decât alții
editorial de Cornel Şomâcu

Examenul
de ﬁnalizare
a liceului la
etapa orală
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Victor
Ponta, un
presedinte
pentru PSD

Primarii
contează
editorial de Dorin Hanu
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editorial de Codrin Scutaru
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Miercuri, 10 februarie, Muzeul Judeţean Gorj a organizat simpozionul intitulat sugestiv „Cine-a
fost o dată în Gorj?”, manifestare
care şi-a găsit locul propice desfăşurării deloc întâmplătoare în
cadrul liceului de la Bâlteni.
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