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Săptămânalul cel mai drept... în faţa cititorului

Petre Grigoraș
„Ştiu că Pandurii
nu a fost niciodată
o echipă ofensivă” Pag. 15
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Singura biserică din
Târgu Jiu pictată cu
filozofi, prooroci şi sibile
trebuie restaurată
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INEDIT Mărturii de la vecinii Măjestăţii Sale

Regele Mihai şi
sătenii din Dobriţa

Proiect
româno-bulgar
la Craiova
În perioada 4 septembrie10 noiembrie –2010, Asociatia
EUROPROTECTOR Romania, în
parteneriat cu “Citaliste Nadejda
1871” din Oreahovo, Bulgaria
implementează proiectul “SĂNĂTATEA TINERILOR – REALITĂŢI
BALCANICE” având ca scop
încurajarea cooperării factorilor
de decizie în domeniul tineretului şi
sănătăţii în vederea implicării tinerilor în politica de sănătate la nivel
transfrontalier româno-bulgar.
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Festivalul
Național al
Șanselor Tale
în Gorj
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Spotului,
Inspectoratul Şcolar Judeţean
Gorj şi Casa Corpului Didactic
Gorj organizează în perioada
6-12 decembrie 2010 a XI-a
ediţie a săptămânii educaţiei
permanente ”Festivalul Naţional
al Şanselor Tale-România 2010”.
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Timp de trei săptămâni, după momentul
23 August 1944- când
a ordonat arestarea
lui Ion Antonescu şi

întoarcerea armelor
împotriva nemţilor,
regele Mihai I, împreună cu regina mamă,
s-a adăpostit în Gorj.

La adio... tu

editorial de Aura Stoenescu

El a stat la Dobriţa, la
conacul lui Petrică Petrescu şi a soţiei sale
Ana, fiica doctorului
Dumitru Culcer. Prin ce

au trecut sătenii, care
s-au trezit, într-o zi,
vecini cu Majestatea
Sa, ne povestesc doi
dintre puţinii care mai

La aniversare

2

editorial de Cornel Şomîcu
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sunt în viaţă: Nicolae
Săvulescu şi Victoria
Gângioveanu.
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Educaţie,
calitate,
bani,
tranziţie...
editorial de Marius Buzera
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Zilele
Colegiului
Tehnic din
Mătăsari
În perioada 5-9 noiembrie
2010, în cadrul Colegiului Tehnic
din Mătăsari au loc o suită de
manifestări, prilejuite de organizarea, la nivelul unităţii respective
de învăţământ, a Zilelor Colegiului, manifestări închinate celebrării a 10 ani de când şcoala din
Mătăsari poartă titulatura de
Colegiu şi, totodată, 30 de ani
de când actualul local al şcolii a
fost dat în folosinţă.
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