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Săptămânalul cel mai drept... în faţa cititorului

Mai marii de la
Pandurii au ajuns
la capătul răbdării

5 949992 330106

Protest al dascălilor
de Ziua Educației la
București
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RISC Focar
de infecţie
ţ la
Obârşia L
otrului
Obârşia
Lotrului

Cei mai mulți
voluntari la
curățenie au
fost elevi

Calamitate
în pădurile
crăsnarilor

Let’s do it Romania, în Gorj
a presupus implicarea în activităţi de ecologizare a nu mai
puţin de 10000 de voluntari,
care în cursul zilei de sâmbată
25 septembrie 2010 au reuşit
colectarea din parcuri, marginea drumului, albii de râuri sau
spatele blocului a nu mai puţin
de 30 de tone de gunoaie.
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Boierii gorjeni
din Catagrafia
întocmită în
anul 1829

Pădurile crăsnarilor
de la Obârşia Lotrului
au fost infestate de
dăunători, aceştia
punând în pericol atât
proprietatea lor cât
şi pe cea a ocoalelor
silvice din împrejurimi. Vina aparţine,
exclusiv, conducerii
obştii Aninişeni Radoşeni Cărpinişeni, care
nu a operat, imediat,
exploatarea doborâturilor de vânt ce s-au
produs în anii trecuţi,
deşi se ştie că asta
duce la infectarea
pădurilor cu ipidae
(gândacul de scoarţă),
care determină uscarea coniferelor.

După cum ştim proprietatea
la români încă din Evul Mediu
era de două feluri: comună şi
individuală sau privată. Cea
comună formată exclusiv din
păşuni şi păduri a persistat
până în secolul XX şi s-a rezumat
numai la obştile de moşneni ce
deţineau proprietăţi în munţi
iar cea individuală era formată
până la reforma agrară din anul
1864 din proprietăţile boiereşti,
mănăstireşti, domneşti dar şi din
locurile de cultură ale moşnenilor
care erau împărţite pe moşi în
cadrul fiecărei comunităţi. După
anul 1864 proprietari de terenuri
au devenit şi ţăranii clăcaşi care
au fost împroprietăriţi.
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A dispărut
speranţa
editorial de Cornel Şomîcu

Evaziunea de
lângă noi
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editorial de Andreea Borcan
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Lupul,
paznic la noi
editorial de Aura Stoenescu
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„Drumul
vinului”, de la
viţă la pivniţă
Secţia de etnografie de la
Curtişoara a Muzeului Judeţean
Gorj va găzdui joi, 30 septembrie 2010, o manifestare culturală intitulată „Drumul vinului”.
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