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11 autobuze
electrice
recepţionate
în iunie, la
Piteşti!
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Cantonament cu 28 de
jucători și 3 amicaluri!
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■ Ajutorul financiar

de 250 de lei va ajunge la
beneficiari!
(pag.2)

■ Ieri a fost sărbătorită Ziua

(pag.2)

■ „Tre Piani”și „Lebensdorf” –

la Cinema „București” (pag.4)

■ Nadă și monturi recoman-

date în pescuitul cu materiale PVA (II) 
(pag.5)
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funcționarilor publici!

Cotidian fondat de Marilena Baraţă
şi Constantin Neguţ în 1994
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Patru
pacienţi
muşcaţi de
vipere!
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PRIMAR ACUZAT DE HĂRŢUIRE

„O oră-două

într-o zi, să fii
la dispoziția
mea...”
Acuzaţii de hărţuire sexuală
într-o primărie din Argeş.
O tânără, în vârstă de 21 de
ani, susţine că Mihai Georgescu, primarul comunei
Călineşti i-a cerut favoruri
sexuale în schimbul unui
post la cabinetul propriu.

■ David Popovici, campion mon-

dial și la 100 m liber!

(pag.6)

Tânăra a făcut publică o înregistrare audio în timpul căreia un bărbat, despre
care ea susţine că este primarul, îi spune ce îi oferă şi ce doreşte să primească în
schimb. Tatăl fetei susţine că iniţial nici măcar el nu a crezut ce-i povestea fiica.
Asta până când fata, ca să demonstreze că nu minte, a făcut înregistrarea. PAGINA

■ Întăriri serioase

la CS Dacia

(pag.7)
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În Argeş,

S-a triplat numărul mediilor
de 10 la Evaluarea Naţională
Horoscopul zilei
Idei strălucitoare!

Se anunță o zi plină de
surprize, în special pe plan
sentimental. Propuneri venite
din senin ar putea schimba
complet atmosfera, pe final
de săptămână. 
(pag.4)

Ieri au fost afişate primele rezultate la Evaluarea
Naţională. În
Argeş sunt 17
elevi care au obţinut media 10.
Urmează faza
de depunere a
contestaţiilor.
Rezultatele finale vor fi afişate
pe 29 iunie.PAGINA
12

BMW-ul unui ucrainean
s-a făcut scrum!

Un incendiu a izbucnit ieri pe DN 7, la un
autoturism care se
afla în timpul mersului. Şoferul, un bărbat
ucrainean a coborât
de la volan când a
văzut ieşind fum de
sub capotă. Bărbatul
nu a putut interveni,
flăcările cuprinzând,
în scurt timp, întreaga
PAGINA
12
maşină.
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