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Săptămânalul cel mai drept... în faţa cititorului

Liviu Andrieș:
„Eu sunt mantaua
de vreme rea a
acestei echipe!”
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AMINTIRE 12 gorjeni au murit la “Revoluţie”

Morţii noştri,
victoria lor…

La 21 de ani de la Revoluţie, sau lovitură de stat,
sau amâdouă, laolaltă,
ca să fim mai exacţi,
încă ne întrebăm “Cinea tras în noi?” Eu, însă,
nu la întrebarea asta
vreau să răspund, ci
vreau să arătăm cine a
murit, în acele zile, dintre
gorjeni. Pentru că aceia
merită, pentru libertatea

pe care am câştigat-o
cu sângele lor, să îi cinstim măcar cu gândul,
dacă nu cu cuvântul sau
cu fapta. Oricum, victoria e mai mult a celor
care au preluat atunci
puterea şi care nu vor să
mai răspundă la restul
întrebărilor.
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„Dincă
Schileru, o
legendă vie a
Gorjului”
Întreprinzător de succes şi cunoscut om politic gorjean, Dincă
Schileru (1842-1919), face astăzi
obiectul unei cercetări colective
întreprinse de istoricii Gheorghe
şi Dorina Nichifor, alături de mai
tânărul Andrei Popete-Pătraşcu.
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„Coșul
toamneibucurie și
sănătate”
În anul şcolar 2010-2011,
Inspectoratul Şcolar Judeţean
Gorj derulează împreună cu
zece şcoli proiectul educaţional
”Coşul toamnei-bucurie şi sănătate”. Participă circa 350 de
elevi din şcolile judeţului. Parteneriatul educaţional reprezintă
modul de a aborda o atitudine
pozitivă în sprijinul dezvoltării şi
educării tinerei generaţii pentru
formarea unui stil de viaţă sănătos, responsabil, în vederea ridicării calităţii standardului de trai.
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La Colegiul
Gheorghe
Magheru:
”Cum mă văd
în viitor?”
Violenţa
şi dovezile
editorial de Aura Stoenescu

Goana după
diplome sau
anii de după
revoluţie

Sfârşit
de an în
învăţământ
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editorial de Adrian Popica-Novac
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editorial de Marius Buzera
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În cadrul activităţilor desfăşurate cu ocazia Festivalului
Şanselor Tale, la Colegiul Tehnic
„General Gheorghe Magheru”
din Tg-Jiu, miercuri 08.12.2010,
a avut loc activitatea de orientare şcolară şi profesională
intitulată “Cum mă văd în viitor?”.
Activitatea a fost iniţiată din nevoia elevilor de a putea obţine
informaţii reale din piaţa muncii.
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