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■ Rock Festival, în iulie, la 
Pitești! (pag.2)

■ Ateliere de creație pentru 
copii la Muzeul Golești (pag.5)

■ Casă veche donată de Episco-
pul Macarie! (pag.5)

■ Loteria bonurilor fiscare a 
fost desființată! (pag.5)

■ Piteșteanul Robert Glință, 
locul 5 la Campionatul Mon-
dial de natație (pag.6)

■ Director nou la CAS Argeș!
 (pag.12)

Chef de relaxare!
Prima zi a săptămânii aduce mo-

mente frumoase pe plan sentimen-
tal. Surprize și zâmbete vor curge în-
tr-o atmosferă de sărbătoare, în care 
toate par a fi la locul lor. (pag.4)

~ Mai citiți ~

Steaguri 
arborate 
pe Vârful 
Moldo-
veanu

Remiză în ultimul 
amical din Austria
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În materie de F.C. 
Argeș, ascultați 

ce spun dl Prepe-
liță și dl Vlădoiu, 

nu ce spun eu

~SP⚽RT~
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Horoscopul zilei

Din punctul meu de vedere

Trupul tânărului 
plutea în piscină
MOARTE SUSPECTĂ LA BAZINUL DIN TRIVALE

O tragedie a avut loc sâmbătă,  la baza de agrement din Tri-
vale. Un tânăr, în vârstă de 26 de ani, din comuna Pietroșani 
a pierit sub privirile a zeci de oameni, fără ca cineva să își 
dea seama ce s-a întâmplat! La un moment dat trupul a fost 
observat plutind și atunci a fost dată alarma. Din nefericire, 
manevrele de resuscitare nu au avut rezultatul scontat și a 
fost declarat decesul lui Leonard Adrian N. 

„L-am înțepat doar un pic!”Scandal la băutură între doi vecini

La un pas de moarte s-a aflat un bărbat, de 54 de ani, 
din Pitești, care a fost înjunghiat de prietenul său. Cei 
doi au băut împreună,  acasă la victimă, iar pe fondul 
consumului de alcool agresorul a luat un cuțit și i l-a 
împlântat în torace gazdei. La audieri, agresorul s-a 
jurat că nu a vrut să-i facă rău. El a spus că doar l-a 
înțepat puțin, că nu putea să-l rănească grav cu cuțitul 
folosit. Medicii îl contrazic și spun că rana a avut 20 de 
centimetri, iar starea bărbatului este gravă. 

    Şofer agresiv taxat de polițiști Nu de puține ori întâlnim în 
trafic șoferi teribiliști care 
accelerează în mod exagerat 
deși mai au puțin până la 
semafor sau la autoturismul 
din față. Vedem tineri care 
turează autoturismul în mod 
obsesiv sau pleacă de pe loc cu 
scârțâit de roți și se întrebăm 
cum de nu-i văd polițiștii.  Ei 
bine, nu doar ca l-au văzut, 
dar polițiștii au și taxat dur 
un șofer agresiv sâmbătă. 
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