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Energia va
avea o echipă
multinaţională

Scandalul „Spiru
Haret” loveşte
şi la Gorj
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ACUZAŢIE Un tânăr de 17 ani, acuzat de relaţii sexuale cu o minoră

Ionela, fugită de acasă

În urma analizei aplicaţiilor
depuse de către licee din toată
ţara la organizaţia americană
„Peace Corps”, aplicaţia Colegiului Tehnic „General Gheorghe Magheru” a fost declarată
câştigătoare şi ca urmare începând cu anul şcolar 2009-2010
şi continuând cu anul şcolar
2010-2011, această unitate
şcolară va beneficia de serviciile
unui cadru didactic provenit din
Statele Unite ale Americii.
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Ionela, fata cu părinţii
în puşcărie pentru o
palmă de pământ, cu
tatăl ce protesta pe
stâlp pentru că nu i s-a
dat dreptate, a fugit
de-acasă, la 14 ani, să
se mărite. Părinţii ei l-au
reclamat pe băiatul
care le-a luat-o, minor
ca şi ea, de întreţinere
de relaţii sexuale cu o
minoră. De asemenea,
oamenii cer autorităţilor ori să le aducă fata
acasă, ori să le dea scris
că are voie să se mărite,
pentru că se tem că vor
fii reclamaţi de vecinii
cu care se judecă de-o
viaţă, că n-au avut grijă
de ea. Ionela Ungureanu din Târgu Jiu a
devenit vedetă după ce,
ani la rând, în calitate
de proprietar al unei
case situate în strada
Luncilor, pentru care
părinţii i-au făcut acte,
ajunsese să meargă
frecvent la instanţă pentru a se judeca cu nişte
vecini pentru ”o palmă
de pământ” cum scriam
cu ceva timp în urmă.

Rezultate
modeste la
Titularizare
2009
Prima ediţie a examenului
de titularizare în învăţământ
desfăşurată în totalitate în Gorj
a fost o reuşită organizatorică,
dar un coşmar pentru mulţi
candidaţi care au luat note
extrem de mici. S-au înregistrat
113 abandonuri şi 200 de
absenţe.
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Sanda
TătărescuNegropontes
a murit la 90
de ani
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Abrambureală
totală

Mai avem
nevoie de
Pandurii?
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editorial de Gheorghe Grivei

editorial de Aura Stoenescu

Profesorii
americani
predau în
Gorj

Băsescu şi
restul lumii
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editorial de Cornel Şomâcu
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La începutul acestei săptămâni s-a stins la Bucureşti,
cu doar o lună înainte de a
împlini 90 de ani, Sanda Tătărescu Negropontes, fiica lui
Gheorghe şi Arethia Tătărescu,
personalităţi foarte importante
pentru istoria Gorjului.
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