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Săptămânalul cel mai drept... în faţa cititorului

Victorie
„furată”
de... Dinamo!

5 949992 330106

Minerii de la Roşiuţa
alături de sinistraţii
din Moldova

Pag. 15

Pag. 8

REDUCERI Datorită aberaţiilor din legislaţia sanitară,

Reforma pune pe butuci
zeci de şcoli din Gorj

O istorie a
Gorjului nu
se poate scrie
fără ţigani
Reveniţi în atenţia publicului
larg de regulă prin evenimente
mai puţin fericite ca cele din
Franţa, ţiganii (rromii) au o istorie pe cât de interesantă pe atât
de îngemănată cu meleagurile
româneşti. Fie că sunt lăeţi,
căldărari, pieptănari, zlătari,
ursari, spoitori, geambaşi, lăutari, clopotari, ţiganii de pe meleagurile noastre vieţuiesc aici
de peste şase secole făcând
parte din trecutul acestor locuri.
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Târgu Jiul,
capitală a
tradiţiei
româneşti
Peste 60 de meşteri populari din 18 judeţe ale ţării vor
participa, în aceste zile, la
Târgu Jiu, la Târgul meşterilor
populari din România, aflat în
acest an la a VI-a ediţie.
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Aşa cum spune ministrul Educaţiei, peste
85% dintre elevi vor
învăţa din 15 septembrie în şcoli care au
sau sunt în curs să
primească autoriza-

ţia sanitară de funcţionare, iar unităţile
de învăţământ care
nu sunt funcţionale
trebuie închise. Gorjul
trebuie să autorizeze
circa un sfert din şcoli

La ani
lumină de
Europa
editorial de Cornel Şomâcu

până la 15 septembrie, cea mai dificilă
situaţie înregistrându-se la grădiniţe
unde avem autorizate
doar 150 din totalul
de 361 de la nivelul

judeţului. Din adresa
nr 5558/ 05.08.2010
a Direcţiei de Sănătate Publică Gorj
remarcăm o situaţie
defectuoasă la nivelul judeţului, foarte

editorial de Aura Stoenescu
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Viitorul
Motrului...

Prea mulţi
bugetari!
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multe şcoli rurale sunt
autorizate în timp ce
grădiniţele din incintă
nu, deşi îndeplineşc
aceleaşi condiţii.
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editorial de Nelu Roşca
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Conservarea
și depozitarea
cărții vechi
la Muzeul
Gorjului
Pornind de la ideea că
patrimoniul cultural are un rol
capital în păstrarea identităţii
culturale a unui popor, constituind o punte de legătură
între trecut, prezent şi viitor,
şi în Muzeul judeţean Gorj
„Alexandru Ştefulescu” există
un fond de carte veche care
a fost adunat de - a lungul
timpului şi păstrat în depozite
special amenajate.
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