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VREMEA
LA NOAPTE: 19°C

Fotograf
de o jumtate
de veac
Vasile Roca este cel mai
vechi maestru al obiectivului
din ora i spune c a investit
în pasiunea lui peste
100.000 de euro zz PAG 16

MÂINE: 31°C

APEL

Vor s reintroduc liniile
de troleibuz în Târgovite
Membrii unei asociaii nonguvernamentale din Media, Transira, au fcut o sesizare ctre
autoritile publice în care explic de ce ar  mai ieftin transportul public cu troleibuzele. zz
ASTZI

Criminalul din
Ttrani a avut
discernmânt

AZI-DIMINEA,ORA10.00 zzLupt cu pata de petrol
A

PAG 4

STUDIU

Jumtate dintre
români cred
c Soarele se
învârte în jurul
Pmântului

Tânrul de 15 ani care a
înjunghiat un învtor era
contient de ceea ce face,
spun medicii psihiatri.
zz PAG 3

Rezultatele unui studiu
arat nivelul sczut al
cunotinelor tiinice
la români. zz PAG 7

ASTZI

Grecia: 5 euro,
un litru
de benzin

Greva camionagiilor a fcut
s explodeze preul benzinei
pe piaa neagr.zz PAG 11

Luni ai
„Adevrul
sport“
ADS_20100731_P01_FRONT_TAGOVISTE.indd 1

DISEAR

Oltenii înfrunt
„complexul
Steaua“
zz Specialitii în ecologizare luptau, azi-diminea, cu pata de
petrol format pe Lacul 5 Cazaci. O conduct care transporta
iei s-a surat azi-noapte, iar peste 1.000 de litri din produsul
petrolier s-au scurs în ap. Pata de iei a acoperit mai bine

de 1.500 de metri ptrai de luciu de ap. Garda de Mediu a
venit la faa locului pentru a constata pagubele produse i au
dispus luarea de urgen a unor msuri de absorbie a ieiului
deversat accidental în lac. FOTO: ION OBGIL zz PAG 3

Nu rata mari
„Comoara lui Rahan“

Universitatea Craiova
încearc disear s bat
Steaua pe teren propriu,
performan pe care
nu au mai înregistrat-o
de 20 de ani. zz PAG 8-9

7/31/2010 1:01:41 PM

