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Din punctul meu de vedere

Sâmbătă, 8 octombrie, în Parcul “Lunca
Argeşului” din Piteşti va avea loc “Festivalul Luminii” organizat de Organizaţia
Naţională „Cercetaşii României” .
Cotidian fondat de Marilena Baraţă
şi Constantin Neguţ în 1994
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FESTIVALUL LUMINII
bucuria lucrurilor mărunte!

Echipele FC Argeș și CS Mioveni își
pot face strategia pentru următoarele
trei săptămâni.

Cred că deputatul homosexual Aurel Bălășoiu
va da, peste câțiva ani, numele unui străzi din
Pitești, ori chiar al unui liceu.
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Au fost PROGRAMATE
ultimele 3 etape din tur!

Un EROU NEÎNFRICAT:
deputatul gay Aurel Bălășoiu
at
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~ MAI CITIŢI ~

RACOLA COPILE PE REŢELELE DE SOCIALIZARE Mesaje false transmise
în numele ANAF!
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Licitație pentru studiul
drumului expres
Pitești – Mioveni 5
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Showcar, tribut
pentru Renault 4
Un individ cu porniri bolnave a pus la cale un plan
perfid să ademenească copile care să-i satisfacă
poftele. Racola, de pe reţele de socializare, copile
de până la 14 ani, le ademenea cu diverse cadouri
şi le chema în apartamente închiriate.

La percheziţii, oamenii legii au descoperit în telefonul lui o arhivă
cu imagini ale copilelor folosite de individ. Fetele provenind din mai
multe judeţe. A fost prins după ce a comis o astfel de faptă la Curtea de
Argeș şi a fost arestat preventiv pentru pornografie infantilă. 3

Şcolit în închisoare,
a dat trei spargeri
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Violonistul ANTAL
ZALAI, pe scena
Filarmonicii Pitești
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Abia ieşit din închisoare, un bărbat de 35 de ani, s-a apucat
să facă ceea ce ştia el mai bine: să fure! Recidivist cunoscut,
cu mai multe condamnări pentru furt, Alexandru L., de 35
de ani, din Piteşti a ajuns din nou, în arest pentru aceeaşi
infracţiune. A spart trei locuinţe, toate din Bradu.

„Voi REVENI mult MAI
PUTERNIC pe teren” 6
Pag.
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Un tânăr
medic
piteștean
a murit
săptămâna
trecută în
Franța,
la Montpelier, în
urma unui
accident
cu bicicleta
într-o stație
de tramvai.

Tânăr medic
piteștean,
mort în Franța
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Traian Savu, fratele stomatologului Răzvan Savu a
căzut de pe bicicletă în timp ce se ducea spre gara
Saint-Roch din Montpellier, de unde urma să ia trenul Traian Savu, în
pentru a merge la Spitalul Universitar din Nîmes, unde era chirurg și era de gardă. vârstă de 44 de ani

Peste 35 mii
conturi pe FRF Tv
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Astăzi se deschide
„Toamna Piteșteană” 12
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