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Săptămânalul cel mai drept... în faţa cititorului

Alexandre
Cardoso nu mai
vrea la „Ştiinţa”

5 949992 330106

„Pe urmele Dacilor”,
drumul de plai
deschis turiştilor
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ADEVĂRUL Istoria scoate capul printre confuzii repetate

Lagărul de la Târgu Jiu,
o fantomă interisă
Mulţi cred că barăcile în care au funcţionat, ani la rând,
depozitele de mobilă de pe centura
municipiului Târgu
Jiu, aparţin lagărului construit pentru
adăpostirea refugiaţilor polonezi,
în timpul celui
de-al doilea război
mondial şi care,
ulterior, a fost folosit pentru internaţii politic, ce se
opuneau regimului
antonescian. Aşa
cum scria, însă,
Baruţu Arghezi, al
cărui tată, marele
scriitor de origine
gorjeană, Tudor
Arghezi, a fost şi
el adus aici, clădirile lagărului au fost
demolate, la câţiva
ani după terminarea războiului.

După uriaşul succes de
la Târgul de Carte Bookfest
2010, unde au dominat topul
vânzărilor (2.130 de exemplare, de 2,3 ori mai mult decât
următoarea clasată), Grigore
Cartianu şi cartea sa, „Sfârşitul
Ceauşeştilor”, vor veni la întâlnirea cu publicul la Târgu-Jiu joi,
24 iunie 2010, la Hotel Gorj.
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Se anunţă o
concurenţă
record pentru
un post de
profesor
În 14 iulie 2010 se va desfăşura la nivelul ţării concursul de
titularizare şi de suplinire în învăţământ. La acest moment, în perioada
14-25 iunie 2010, se fac înscrieri
pentru acest examen la nivelul judeţului Gorj, în două locaţii Colegiul
Naţional „Tudor Vladimirescu” şi
Şcoala Generală „Gheorghe
Tătărescu” din Târgu-Jiu.
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90 de ani de
la apariţia
revistei „Crinul
satelor”

Pagina 4 RELICVĂ Ceasul polonez, ultima urmă a Lagărului de la Târgu Jiu

Control la
handicap
editorial de Aura Stoenescu

Grigore
Cartianu
şi cartea
„Sfârşitul
Ceauşeştilor”

Vara vrajbei
noastre
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editorial de Cornel Şomâcu
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Cununi de
Sânziene
editorial de Ion Elena

7

La 1 ianuarie 1920 apărea
primul număr al revistei „Crinul satelor”, publicaţie ce avea redacţia
în fosta comună Corneşti şi era
editată de Societatea educativă
„Tribuna”. Motto-ul acestei reviste
era: „Talpa ţării, biata gloată,/Ridicând-o din noroi,/Ridica-vom Ţara
toată, /Ridica-ne-vom pe noi”.
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