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Săptămânalul cel mai drept... în faţa cititorului

Arbitrii au refuzat
victoria Pandurilor
contra Unirii

5 949992 330106

Taxa „Săcelu”
rămâne în vigoare
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ŞPAGĂ Deşi statul declară că are programe pentru încurajarea naşterilor,

Fără bani, nou-născuţii
riscă moartea din cauza
dezinteresului medicilor
Aproape în fiecare zi,
într-un spital din România un nou născut
moare de cele mai
multe ori din cauza
medicilor. Anchetele
sunt formale şi nu
ajung niciodată la cei
vinovaţi, poliţiştii şi
procurorii dând şi ei
şpagă când au nevoie
de servicii medicale.
Cine vrea să aibă la
naştere un copil sănătos trebuie să pregătească circa 3000 de
euro, asta şi în funcţie
de locaţia unde se
face naşterea. Deşi
românii plătesc din
greu nişte servicii
medicale de care nu
beneficiază, în spitale
li se întoarce spatele
dacă nu plătesc bani
de la portar, femeie
de serviciu, infirmieră, asistentă, medic
ş.a.

Din această săptămână a
început practic numărătoarea
inversă pentru a doua sesiune de
Bacalaureat, un record în Gorj
dacă ne gândim că sunt aproape
2500 de candidaţi. Inspectoratul
Şcolar Judeţean Gorj a stabilit
şase centre de examen şi două
centre de evaluare pentru examenul de la sfârşitul lunii august
şi începutul lunii septembrie.
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Drepturile
de autor în
Gorjul de
odinioară
În România contemporană
a devenit o adevărată preocupare respectarea drepturilor de
autor, o practică europeană legiferată şi la noi la 1996. Doar
că românii aveau antecedente
în această direcţie de mai bine
de un secol, iar în perioada
comunistă autorităţile chiar
făceau eforturi pentru respectarea acestora.
Pagina 6

Rânca, o
redută greu de
cucerit
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Restructurăm
... Dar nu
schimbăm
nimic?

Enigmele
politicii
româneşti
editorial de Cornel Şomâcu

Şase centre
de examen
şi două de
evaluare în
Gorj
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editorial de Eftemie Popescu
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Suntem
o ţară de
asistaţi şi
hoţi...
editorial de Aura Stoenescu
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Lupta dintre primarii de
la Baia de Fier şi Novaci ,
Constantin Mihuţescu şi Pantelimon Todea, continuă, pentru
administrarea staţiunii Rânca.
Cei doi nu se ceartă, însă, pe
munca ce trebuie făcută, ci pe
veniturile aduse la buget de
concesionarii care construiesc
aici pensiuni , hoteluri şi case
de vacanţă.
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