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„Pandurii”
au câştigat Cupa
Energia

Austeritate este
cuvântul de ordine
în școli
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SCENARII Un trio pentru social-democraţi Severin-Nastase-Popescu

Năstase
şi jocul
de glezne
Zilele acestea se discută
intens despre posibilii candidaţi la preşedinţia PSD,
respectiv Adrian Năstase,
Miron Mitrea, Cristian Diaconescu. Cu toate acestea, se
ignoră un trio absolut posibil
de candidaţi redutabili pen-

tru partid şi voi enumera aici
triumviratul: Adrian SeverinAdrian Năstase-Cristian Diaconescu. Pentru congresul
extraordinar din 20 februarie orice este posibil.
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Lada de
Zestre,
salvează
patrimoniul
mobil
Centrul cultural Lada de
Zestre, din centrul municipiului
Târgu Jiu, găzduit de Direcţia
de Cultură, Culte şi Patrimoniu
Cultural Naţional Gorj a devenit, în nici o lună de la înfiinţare,
loc de pelerinaj pentru iubitorii
de carte şi de artă.
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Drumul de
la mediator
la asistent
medical
O femeie de etnie romă
din Târgu Jiu a reuşit nu numai
să-şi depăşească condiţia,
ci chiar să-i ajute pe membrii
comunităţii rome din Obreja.
Aceasta a devenit, mai întâi,
mediator sanitar, apoi asistent
medical.
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Realegerea lui
Mircea Sandu
l-a dezamăgit
pe Condescu

Dascălul,
omul cu
mâna
întinsă !
editorial de Cornel Şomâcu

Soluţia
de criză,
cumpătarea
şi proiectele

2

editorial de Liviu Drăgulescu

3

Mircea
Sandu reales
la al VI-lea
“congres”
editorial de Alin Peptan

16

Mircea Sandu va conduce
destinele fotbalului românesc
pentru încă 4 ani, iar cei care i
s-au opus în ultimul mandat par
să sufere acum cel mai mult.
Printre aceştia se numără şi
preşedintele Pandurilor, Marin
Condescu, care regretă cel mai
mult faptul că „Naşul” nu a avut
un contracandidat ca Gică
Popescu, capabil să câştige
alegerile desfăşurate luni, 25
ianuarie 2010.
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