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Bucurie şi afecţiune!Ia şi tu lucrurile mai în glu-mă, nu le mai trata ca pe niştepoveri chinuitoare! Azi e o zi re-laxantă în care numai o atitu-dine glumeaţă şi jucăuşă tepoate scoate din impas. (pag.4)

Controale la firmele
argeşene care au
profitat de criză (pag.5)

Locul 3 la scăderea va -
lorii exporturilor (pag.5)

Thury Ștefan, expozi 2ie
în pași de dans! (pag.5)

BCM U Piteşti a înce -
put  pregătirea (pag.6)

Acesta circula cu motoci-
cleta pe DN 7 iar la limita
comunei Drăganu cu Cot-
mea na a a juns pe con tra-

sens. După ce a căzut,
motociclistul a fost pro-
iectat sub un Mercedes,

unde a rămas incarcerat.

La 19 ani, mort în accident
de motocicletă!
Un tânăr în vârstă de 19 ani, din Râmnicu Vâl-
cea, a pierit ieri în urma unui accident ru tier. 

Percheziţii la Nicolae Ivănescu
Ieri, poliţiştii Serviciului de Investigarea Cri-

mi na lităţii Economice din cadrul Inspectoratu-
lui Jude ţean de Poliţie Argeş, au efectuat 8

percheziţii imo biliare în Argeş şi în alte judeţe. 

Se spune că unul din tre cei care au fost
vizitaţi de oamenii legii este nimeni altul
decât magnatul Nicolae Ivănescu.  

Chiţoiu trimis în judecată pentru
ucidere din culpă!

Daniel Chi2oiu fostul
ministru al Finan2elor a
fost trimis în judecată

pentru ucidere din culpă
și vătămare corporală
din culpă. Judecătoria
Pitești a judecat ieri în

ca  meră preliminară do -
sa rul fostului demnitar. 
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