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Săptămânalul cel mai drept... în faţa cititorului

Victorie
după 133
de zile!
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Drum periculos,
la Curtişoara
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EROARE Patronul FERCRIS confundat cu un angajat

Pui de urs,
salvat din apa
Sohodolului

Bijniţarii de rable

Un pui de urs găsit aproape mort, zilele trecute, în râul
Sohodol a fost salvat şi dus la
rezervaţia de urşi orfani de la
Harghita. Binefăcătorul său, un
cetăţean care l-a găsit în apă,
l-a predat rangerilor Parcului
Naţional “Defileul Jiului”, ce
se întinde la vest până în apa
Sohodolului.
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85 de ani de
învăţământ
economic la
Gorj
Sub semnul prieteniei româno-sârbe, elevii şi cadrele didactice de la Colegiul Comercial
„Virgil Madgearu” din Târgu-Jiu
au sărbătorit la sfârşitul săptămânii trecute împlinirea a 85 de ani
de învăţământ economic în judeţ.
Manifestările s-au desfăşurat sub
genericul «Zilele Liceului» şi au
inclus o adunare festivă, momente
artistice, o lansare de revistă dar
şi o expoziţie de aplicaţii practice.
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Patronul firmei
FERCRIS, Ion Mihai zis Ferdy, care
derulează în Gorj
Programul Guver-

namental , atacă
bişniţarii care -şi fac
veacul pe la poarta
sa, promiţându-le
oamenilor sătui să

Despre
puţină sau
mai multă
cultură
editorial de Cornel Şomâcu

stea la codă că le
vor rezolva pro blema în schimbul
unor sume de bani.
Acesta a declarat că

va depune o sesizare, în acest sens,
la poliţie, pentru că
oamenii îl acuză pe
el că cere bani, ca

Portretul
unui
politician
liberal
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editorial de Codrin Scutaru

şi presa, de altfel,
care la confundat cu
altcineva.
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Săpătorii...
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editorial de Aura Stoenescu
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Element
arhitectural
şi limită între
spaţii
Muzeul Arhitecturii Populare
de la Curtişoara găzduieşte peste
30 de monumente de arhitectură,
înregistrându-se o largă varietate
a tipului construcţiei în funcţie de
specificul determinat prin rolul sau
funcţia monumentului dar şi zona
de provenienţă. Ultima donaţie s-a
primit din partea lui Ion C. Drăgoescu din Ploştina –Motru, pentru
secţia etnografică de la Curtişoara
a Muzeului Judeţean Gorj.
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