www.verticalonline.ro
3 - 9 martie
2010
Anul VI, nr. 215
16 pagini - 1 leu
ISSN: 1841-6063

Săptămânalul cel mai drept... în faţa cititorului

Până acum,
două din două
(înfrângeri)!

5 949992 330106

Concurs și
Simpozion
VERTICAL 2010

Pag. 15

Pag. 3

DILEMĂ Casa muzeu, copilul cu mai multe moaşe rămas nemoşit

Maria Lătăreţu,
la răscruce de drumuri

Elevii vor
petrece mai
puţin timp la
şcoală
Deşi în ţările mai dezvoltate există tendinţa de a petrece
mai mult timp la şcoală prin
programe de tip « şcoala
după şcoală », în România
pare să fi fost aleasă varianta
cu mai puţine ore pentru elevi.
Din anul şcolar 2011-2012
sunt aşteptate cel puţin două
modificări majore, reducerea
numărului de ore la clasă şi
trecerea clasei a IX-a la şcolile
generale.
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Pentru toate gorjencele, cu aleasă stimă
şi preţuire, un gând
bun şi o strângere
de mână. Fie ca
ziua de 8 Martie să
vă umple sufletul de
bucurii şi împliniri!
La Mulţi Ani!
Deputat
Cosmin Popescu

Casa „Maria Lătăreţu”
riscă să fie desfiinţată,
pentru că funcţionează
ilegal şi fără să ofere
condiţiile de conservare
preventivă şi de sigu-

ranţă necesare obiectelor de patrimoniu de
inestimabilă valoare
pe care le adăposteşte. Sătulă să mai bată
drumul, de patru ani în-

Învăţământul
pe bază de
hârtii
editorial de Cornel Şomâcu
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coace, de la Bucureşti la
Bălceşti şi să fie dusă cu
vorba, nora marii artiste, Iona Lătăreţu, ne-a
declarat, în exclusivitate, că va lua obiectele şi

le va duce acasă, dacă
nu se intră, urgent, în legalitate. De asemenea,
aceasta e nemulţumită
pentru faptul că clădirea a început să se de-

DNA-ul, pe
urmele unui
„ales”
editorial de Aura Stoenescu
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gradeze şi stă mai mult
închisă, deşi o angajată
a primăriei e plătită să
primească turiştii.
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De Mărţişor

editorial de Ion Elena
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