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Săptămânalul cel mai drept... în faţa cititorului

Energia Pandurii
în drum spre
Cupele Europene!

5 949992 330106

Conﬂict
între generaţii
şi între etnii
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NEGLIJENŢĂ Cimitirul eroilor, „satul fără câini” de pe centura Târgu Jiului

Bustul generalului
Culcer, FURAT
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Proteste în
învăţământ
săptămâna
viitoare
Blocate la finele anului
trecut, mişcările sindicale din
învăţământ au fost reluate în
unele judeţe chiar din această
săptămână. În judeţul Gorj ele
debutează cu pichetarea Prefecturii în data de 24 martie 2010.
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Drum
nou între
Negomir şi
Fărcăşeşti
Comunele Negomir şi Fărcăşeşti vor fi, în maxim 3 ani, legate
între ele şi de restul lumii cu drumuri
adevărate, fără plăci de beton
deformate, fără surpări şi alte
denivelări, care acum fac dificilă
deplasarea. Acest lucru va fi posibil, pentru că Exploatarea Minieră
de Carieră Roşia trebuie să se
extindă, iar drumurile actuale vor
dispărea, noua rută între Negomir
şi Fărcăşeşti fiind pe Zătreana.
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Bustul fostului comandant al Armatei Române din timpul Primului
Război Mondial, Ion
Culcer, a fost furat, în

urmă cu câteva zile, din
cimitirul eroilor de la
Târgu Jiu. Monumentul,
care avea aproximativ
1,3 metri înălţime fără

De la coada
vacii la
ștampila
Primăriei
editorial de Cornel Şomâcu

soclu, era realizat din
bronz, de unul dinte
cei mai mari sculptori
români ai secolului
trecut, Oscar Severin.

Bustul cântărea peste o
tonă, fiind nevoie de mai
multe persoane şi măcar
o căruţă, pentru a fi dat
jos şi transportat, dar

editorial de Codrin Scutaru
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Mi-a murit
un prieten
din listă

Eu sunt
Spartacus

2

hoţii n-au întâmpinat nici
o problemă, pentru că
cimitirul nu are pază.
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editorial de Aura Stoenescu
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Cercetările
arheologice
de epocă
medievală de
la Polata –
Bârseşti Gorj
Localitatea Polata aparţine
municipiulului Tg-Jiu fiind situată
pe malul stâng al râului Şuşiţa, la
circa 5 km nord-vest de reşedinţă
de judeţ. Ruinele medievale situate
în punctul „Câmpul lui Pătru” din
Polata sunt amintite la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului
al XX-lea de Grigore Tocilescu, Iuliu
Moisil şi Alexandru Ştefulescu.
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