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Energia Rovinari: „Nu
putem să mărim bugetul
pentru a ataca şi titlul”

5 949992 330106

Arheologii gorjeni
pe meleagurile
Bucovinei
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DUBIOS Proprietari de păduri din Crasna, ţinuţi în şah de consiliul de administraţie

Jaf în pădurile
crăsnarilor

Sute de proprietari de păduri din Crasna se uită a milă
cum pădurile lor sunt tăiate
şi vândute, în timp ce banii
încasaţi dispar misterios, fără
ca administratorii puşi de
ei să le dea socoteală. S-au
făcut sesizări, s-au constatat
fraude de sute de milioane,
dar măsurile întârzie să apară, iar pădurea continuă să
cadă sub drujbele nemiloase
ale „băieţilor deştepţi” din
silvicultură.
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Elevii de
la C.T.
„Gheorghe
Magheru”
fac bani din
Internet
Eram obişnuiţi ca elevii de la
„Magheru” să producă pentru
vânzare produse textile precum:
cravate, cămăşi, halate, lenjerii
de pat, feţe de masă, sau să
execute lucrări de proiectare şi
realizare a instalaţiilor electrice.
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Gruescu şi
Cârciumaru,
la schimb de
experienţă
Consilierii locali şi primarii
din Negomir şi Târgu Jiu s-au întâlnit, zilele trecute, la Primăria
Târgu Jiu, cu ocazia unui schimb
de experienţă. Reprezentanţii
administraţiei publice de la
Negomir au avut ocazia să
viziteze incinta instituţiei şi să
participe, în calitate de invitaţi,
la şedinţa de consiliu, iar cei
doi primari, care sunt prieteni
din copilărie, să-şi amintească
cum păşteau vacile împreună.
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Greu la deal
cu… lideri
mici
editorial de Cornel Şomâcu
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Dacă îi joi,
îi Bumbeşti
Jiu
editorial de Eftemie Popescu
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„Zilele Şcolii
Generale
Ceauru”
din comuna
Băleşti

Judecători
mizerabili...
editorial de Aura Stoenescu

7

În perioada 31 mai-5 iunie
2010 se desfăşoară o nouă
ediţie, cea de-a VI-a, a manifestărilor „Zilele Şcolii Generale Ceauru”. La aceste activităţi participă
câteva sute de elevi şi preşcolari
de la şcolile din comuna Băleşti.
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