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Concursul și
Simpozionul Vertical
revin în 2010

5 949992 330106

Sindicaliştii lui
Condescu se întâlnesc
cu Videanu
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IMORAL Eroii, înghesuiţi de muritorii de rând

Un fost securist,
în Cimitirul Eroilor

Romii şi-au
sărbătorit
ziua în
comunităţi
După ce, în 2006, în Gorj
Ziua Internaţională a Romilor
a fost organizată pentru prima
oară, cu mult fast în mijlocul municipiului Târgu Jiu, cu parada căruţelor împodobite, meşteşugari,
spectacol tradiţional şi berbec
la proţap, iar în anii următori
manifestările au scăzut, treptat,
în intensitate, în acest an sărbătoarea s-a retras în comunităţi.
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Comuna
Stăneşti,
istorie, viaţă
şi cultură
populară

Cimitirul Eroilor din
Târgu Jiu a devenit un
loc mult vânat de mai
marii Gorjului, dovadă
că, pe zi ce trece, apar

noi cavouri, cu cruci
falnice, voind, parcă, să-i
umilească pe eroii căzuţi
în războaiele purtate
de România. Printre

De ce nu
cred în
scenarii?
editorial de Cornel Şomâcu

privilegiaţii care vor da
mâna cu martirii noştri
se află şi un fost ofiţer de
securitate, Dănuţ Marinescu, despre care nu

putem spune cât de legal
a obţinut locul de veci,
pentru că dosarul său
nu a fost găsit, la prima
verificare. Că e, însă,

Alături
de elevii
polonezi

2

editorial de Marius Buzera

imoral, să stea în rând cu
eroii neamului, se poate
spune cu siguranţă.
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Operaţiunea
„CHIULUL”
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editorial de Aura Stoenescu
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Situată în nordul judeţului
Gorj, la poalele munţilor Vâlcanului, într-un foarte atrăgător şi
pitoresc cadru natural, zona depresionară a Stăneştilor a oferit
condiţii favorabile pentru evoluţia
comunităţilor omeneşti. Primele
menţiuni documentare despre
cele zece sate care alcătuiesc
habitatul Stăneşti se plasează în
secolul al XVI-lea şi nu reprezintă
data întemeieri localităţilor, care
este desigur mai veche.
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4 jucători de la
Energia către
Naţionala
„mare”
Parcursul foarte bun din
acest sezon al formaţiei de
handbal Energia Pandurii Tg-Jiu
a devenit aproape o certitudine
pentru speranţele gorjenilor
de a vedea din nou la Tg-Jiu o
echipă de Cupele Europene.
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