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Toboșarul
unei Românii

goale ca o
tobă
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Cum au
votat
politicienii
din Argeș!

Din punctul meu de vedere ~SPORT~
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Joc slab, înfrângere
cu scandal!

~ Mai citiţi ~
Incidente semnalate în
ziua votării! (pag.2)

Fără pelerinaj de
Sfânta Filofteia! (pag.12)

Oase găsite la
Lerești! (pag.3)

Înfrângere la ultimul
meci! (pag.7)

Apatie şi rutinăCa să poţi depăşi starea detimiditate crescută, ai aveanevoie de o garanţie, de cevacert pe care să te poţi baza.Atât timp cât nimeni nu ţi-ooferă, parcă ai călca pe coji deouă, permanent speriat de ces-ar putea întâmpla. (pag.4)
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A murit când să voteze!
Caz unic în ziua alegerilor! 

Tragedie petrecută ieri
diminea0ă în comuna

Teiu. Un bărbat în vâr-
stă de 81 de ani, a murit
la intrarea în sec0ia de

votare. Bătrânul a căzut
ca secerat înainte să își

exercite dreptul. 

La Stâlpeni,

Doi morţi şi doi răniţi 
în accident!Sâmbăta seara, în jurul orei 19.30, s-a

produs un grav accident rutier pe DN
73 în comuna Stâlpeni, sat Ră deşti. 

Două autotu risme, în care se aflau câte două per soane, 
s-au ciocnit frontal, iar din im pact a rezultat dece sul a două

persoane şi vătămarea cor porală a celorlalte două. 

Înmormântare cu alai şi amenzi!Poliţiştii Secţiei de Poli-
ţie Rurală, nr.15 Stâlpeni,
s-au sesizat de faptul ca pe
raza comunei Ţiţeşti se or-
ganizase o înmormântare
la care participau foarte

multe persoane. 

Poliţiştii, sub 
coordonarea co-
mandantului Poli-
ţiei Câmpulung,
cms. Şef Marian
Iordache, au soli-
citat sprijinul 
poliţiştilor din 
cadrul IPJ Argeş –
SAS şi al lucrători-
lor din cadrul 
IJJ Argeş. 
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