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Săptămânalul cel mai drept... în faţa cititorului

A mai rămas
doar... speranţa
la Energia!

5 949992 330106

Ministrul Şeitan,
convins că nu-i uşor
să fii miner
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INTERVIU „Vocea mea mi-a spus că trebuie să cânt muzic bănăţeană”

Opinii
divergente pe
seama legii
învatamântului

Roberta
Crintea,
gorjeanca
ce a cucerit
Banatul
Solista de muzică
populară Roberta
Crintea, de la Doina
Gorjului, pe care
ne-am obişnuit să o
vedem pe scenă în
opinci, în frumoase
costume bănăţene şi
cântând cântece autentice de pe Valea
Timişului, e născut în
inima Târgu Jiului.
Dragostea ei pentru
muzica bănăţeană
şi timbrul grav al

În săptămâna 24-31 martie 2010 s-au desfăşurat în
toate şcolile din Gorj dezbateri pe seama proiectului Legii
Educaţiei Naţionale, aflat în
dezbatere publică. Cum era
şi firesc, legea a stârnit multe
controverse, multe propuneri
pe care Inspectoratul Şcolar
Judeţean Gorj le va înainta
Ministerului Educaţiei. Acelaşi
lucru îl va face şi Uniunea
Sindicatelor Libere din Învăţământ Gorj, propunerile fiind
înaintate la FSLI şi apoi la
Ministerul Educaţiei. La dezbaterile organizate în şcoli
au participat reprezentanţi ai
părinţilor, Consiliilor Locale şi
agenţilor economici din zonă.
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vocii, care se potriveşte perfect cu
instrumentele de suflat specifice acestei
zone a ţării, ne-a
furat-o, oarecum...
Cum s-a întâmplat
fenomenul, ne-a
dezvăluit într-un
interviu în exclusivitate, pe care vi-l
prezentăm în continuare.

Primăria şi Consiliul Local Rovinari
urează locuitorilor
oraşului ca Învierea
Domnului să le aducă armonie în casă
şi în gând, împăcare
şi regăsirea înţelepciunii în sânul
familiei.
Hristos a înviat!
Primar, Dorin Filip

Aura Stoenescu

Incredibila
viaţă de
miner

Alegeri pe
toată linia
editorial de Cornel Şomâcu
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editorial de Aura Stoenescu

E săptămâna
patimilor
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editorial de Radu Angheloiu

7
CMYK

