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Săptămânalul cel mai drept... în faţa cititorului

Vasile Stângă, la
un pas de „divorţul”
cu Energia!

5 949992 330106

Distrugerea
documentelor
istorice ale Gorjului
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ORIGINALITATE Pentru prima dată, în
memoria lui Brâncuşi, nu s-a spus nimic

Lafarge trece
la reducerea
amprentei
de CO2 a
cimentului

Constantin
Brâncuși
omagiat
fără cuvinte
Nume mari ale culturii româneşti au fost, zilele trecute, la
Târgu Jiu, pentru a cinsti memoria lui Constantin Brâncuşi. Iar
drept dovadă că acesta a fost
scopul şi nu altul, de preamărire a numelor lor, spre exemplu,
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Lafarge îşi accelerează strategia inovatoare Aether, un proiect
prin care se doreşte reducerea
amprentei de CO2 a cimentului.
Proiectul va fi sprijinit financiar de
către uniunea europeană.
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Dascălii nu
au voie să
își mediteze
proprii elevi
În ultimii ani industria meditaţiilor a cuprins o parte
importantă din învăţământul
românesc, unele statistici vorbind chiar de peste un milion
de părinţi care îşi pregătesc
copiii în mod particular. Cei mai
mulţi dintre părinţi reproşează
învăţământului public şi cadrelor didactice slaba activitate.
În Legea Educaţiei Naţionale
meditaţiile cadrelor didactice
cu proprii elevi sunt interzise sub
sancţiunea excluderii din sistem.
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timp de trei zole cât au durat
manifestările, nu s-a rostit nici
un discurs. A fost doar linişte,
imagini, lumânări aprinse şi
muzică psaltică şi japoneză.
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Poienile
Soarelui, lansat
la Hurezani

Opoziția
la ora
adevărului
editorial de Cornel Şomîcu

Tismana,
dincolo de
negură

Prea multă
școală!
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editorial de Aura Stoenescu

3

editorial de Ion Elena

7

Asociaţia Aurora Hurezani
a lansat, în comunele gorjene
Hurezani şi Căpreni, proiectul
„POIENILE SOARELUI”. La
acest eveniment au luat parte
primarii celor două localităţi,
coordonatorii de proiecte extacuriculare din unităţile şcolare,
membrii echipei de proiect.
Cu acest prilej coordonatorul,
Mariana Badea, a prezentat
informaţii despre proiect-scop,
obiective, activităţi şi rezlultate.
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