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Nada pentru
plătică (pag.5)

În vizită la viitoarea
Sală! (pag.6)

Influenţe şi emoţii!Te simţi blocat într-o zonăîn care nu se mai întâmplă ni-mic şi e normal să fii dezo-rientat şi să nu mai ştii ce săfaci. Să laşi lucrurile aşa, cusperanţa că se vor rezolva dela sine, sau să acţionezi învreo direcţie, ca să depăşeştiimpasul? (pag.4)
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Elevii 
vor face

cursuri la
şcoală
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Trei tineri
au atacat un
necunoscut
pe stradă

Primul meci pe
propriul teren
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OFER SPRE ÎNCHIRIERE

432 Mp, hAlă 
de produCţie
Tel. 0729.800.578.

Tânărul în vârstă de 23 de ani din comuna Cot-
 meana este acuzat de loviri, fiind plasat sub con-
trol judiciar. Nu are voie se se apropie de femeia

pe care a bătut-o cu pumnii și picioarele. 

Tâlhărie de 30.000 lei
la bArbuT!

Tâlhărie comisă pe terasa unui local
din comuna Miceşti. Mai mulţi

bărbaţi au făcut o partidă de barbut,
fiind pusă în joc o sumă mare. 

Întreg potul a ajuns la unul dintre
ei. Nu a putut pleca cu banii fiind

jefuit de doi dintre jucători. 
Cei doi au fost arestaţi sub acuzaţia de tâlhărie calificată şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

Şi-a bătut concubina cu
pumnii şi picioarele

A fost extrem de brutal cu fosta con -
cubină şi a stat o noapte în arest!

Argeşenii au format o reţea 
de furturi în Germania
După ce zilele trecute un tânăr din Boga-i a fost arestat preventiv, ieri a

venit rândul prietenului său să-l urmeze în arest. Cei doi fac parte dintr-o
re-ea de ho-i care a operat în Germania, furând combustibil din TIR-uri.

La fel ca prietenul său, Mădălin Rotaru, de 28 de ani urmează să 
fie extrădat după ce autorită-ile germane vor încheia toate formalităţile

cu Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Pitești.

3
pagina

3
pagina

3
pagina


