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COMEMORARE Minerii iartă dar nu uită

Dan Ilie Morega va
rămâne în fruntea
PNL Gorj

După 10 ani la
Târgu Jiu, Costeşti
şi Cozia
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TISMANA Proprietarii de oi au făcut plângere împotriva jivinelor

Lupii fac ravagii
la stâne

De regulă, ciobanii sunt împăcaţi cu regulile naturii şi acceptă molcomi ca jivinele să-şi ia tributul lăsat de la Dumnezeu, dar de data asta gluma s-a îngroşat.
Pentru că animalele sălbatice au devenit din ce în ce mai obraznice, stăpânii de
oi au făcut plângere la primărie…. împotriva lupilor.
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Premiile
Fundaţiei
„General
Gheorghe
Magheru”
Printre laureaţi s-au remarcat cadre didactice şi elevi dar
şi oameni de cultură gorjeni.
Cele mai importante premii,
OPERA OMNIA, au fost decernate istoricului Gheorghe
Nichifor pentru monumentala
sa operă dedicată lui Alexandru Ştefulescu, poetului George Dumitru pentru volumele de
versuri editate de această fundaţie dar şi Alexandrei Andrei,
directorul Bibliotecii Judeţene,
pentru opera eseistică.
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Liga
Femeilor ni
l-a dăruit pe
Brâncuşi
Majoritatea gorjenilor leagă numele Ligii Femeilor Gorjene de existenţa ansamblului
monumental de la Târgu Jiu
realizat de Constantin Brâncuşi,
dar nu ştiu mai nimic despre ce
a însemnat pentru urmaşi activitatea acestor vajnice temerare.
Iată, deci, cine au fost ele şi ce
alte îndeletniciri au avut.
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Victimele
din Antalya!
Sectorul
energetic
şi politica
editorial de Cornel Şomâcu

Tăierel
se
întoarce
editorial de Aura Stoenescu

Iordache,
,,pandur”
până-n pânzele
albe!
editorial de Alin Peptan

Fotbaliştii de la Pandurii
continuă aventura începută
vineri, odată cu demararea primului stagiul de pregătire din
2009. După drumul cu peripeţii de care au avut parte până
la sosirea în Antalya, elevii lui
Sorin Cârţu au trecut acum, la
lucruri mai ,serioase”, la câteva
zile de la începutul pregătirii,
tabăra gorjeană ,,acuzând”
deja patru accidentări!
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