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Săptămânalul cel mai drept... în faţa cititorului
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ocazia Zilei Minerului, conducerea BAVA
Rovinari urează tuturor celor care au îmbrăţişat această grea meserie, să aibă parte
de multă sănătate, fericire şi un trai liniştit
alături de cei dragi!
La Mulţi Ani!
Director Gheorghe Grivei
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Atacul, o problemă
„pe ordinea de zi”
la Pandurii
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ATENŢIE! Firma
VISARTA, pe urmele
cichurilor care imită
Coloana, Masa şi Poarta

Cursurile
de vară ale
Societăţii
de Ştiinţe
Istorice din
România

Puşcărie
pentru
„hoţii” de
Brâncuşi
Comercianţii care
vând, fără neruşinare, cichuri îngrozitoare după operele
lui Constantin Brâncuşi de la Târgu Jiu,
fără a deţine drepturi de copyright,
riscă pedeapsa cu
închisoarea. Dacă
până în prezent ei
n-au prea fost luaţi
la întrebări, situaţia
se schimbă acum,
după ce Primăria
Târgu Jiu a deschis
oficial propriul ma-

La sfârşitul lunii iulie, Societatea de Ştiinţe Istorice din România a organizat cursurile de
vară ale profesorilor de istorie,
manifestare metodico-ştiinţifică
găzduită în acest an de Filiala
Călăraşi, condusă de prof. dr.
Mihai Cotenescu, împreună cu
Inspectoratul Şcolar al judeţului
Călăraşi, prin inspector şcolar
general, profesor de istorie, dr.
Constantin Tudor.
Pagina 3

Târgujienii,
atraşi de
tradiţie

gazin de suveniruri,
în Grădina Publică,
unde se vând singurele obiecte autorizate ce reprezintă
imaginea operelor
marelui sculptor.
Cine doreşte să
semnaleze astfel de
încălcări ale legii
nu trebuie decât să
trimită o sesizare,
chiar şi anonimă, la
adresa office@visarta.ro.

Doar C.N.T.V
ar putea
fi premiat
în această
toamnă
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Nesimțire
criminală
în sistemul
sanitar
editorial de Cornel Şomâcu

Timp de patru zile, târgujienii au făcut pelerinaj prin central oraşului, pentru a admira
produsele tradiţionale expuse
de peste 60 de meşteri popuari
din întraga ţară. Autorităţile
locale au fost şi ele la înălţime,
oferind meşterilor toate condiţiile necesare.
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Atunci când
taxa de pod
nu-i un moft!
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editorial de Eftemie Popescu
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Ţara de
legendă a
Cernei
editorial de Ion Elena
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La propunerea ministrului Educaţiei, Daniel Funeriu,
ministerul de resort a decis
acordarea, începând cu anul
şcolar 2010-2011, a „Diplomei
de Excelenţă Instituţională”
pentru unităţile de învăţământ
preuniversitar de stat.
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CMYK

