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Cătălin Barbu a reve-
nit la FC Argeş! (pag.6)

Prieteni şi noroc!Merită să vorbeşti cu alţiidespremariletalevise,pentrucă s-ar putea să întâlneşti azipersoane care au trecut şi eleprinsituaţiisimilareşiţi-arpu-tea oferi sfaturi foarte bunepentru a ajunge mai repede laţelul tău suprem. (pag.4)
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Reguli noi
privind

pacienţii cu
coronavirus
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Condamnat
după ce 
şi-a tăiat
fratele!

După puncte la
Slobozia!
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Lovită de tren, a
scăpat cu viaţă!

Joi, în jurul prânzului, la o trecere la nivel cu calea
ferată din centrul Câmpulungului, în apropiere de Liceul
Teoretic Dan Barbilian, o femeie de 63 de ani, Maria B.

din Bughea de Jos, a fost accidentată, de un tren. 

Din fericire, femeia a scăpat cu viaţă. Nu doar atât! A suferit
leziuni uşoare, ceea ce înseamnă că a avut protecţie divină. 

A oprit o maşină şi
l-a bătut pe şofer!

Un individ certat cu legea a comis-o din nou, după ce, a oprit o maşină şi
l-a luat la bătaie pe cel de la volan. Nu este vorba de o şicanare în trafic,
aşa cum s-ar putea crede, dat fiind faptul că agresorul mergea pe jos!

Înjunghiat într-un conflict
la magazin!La un magazin din Bogaţi a

avut un conflict spontan. Un
localnic, care se afla la bău-
tură cu prietenii ,s-ar fi luat

de un client din altă comună. 

Cei doi s-au certat, scandalul culmi-
nând cu un atac. Bărbatul în vârstă

de 33 de ani, băut fiind, a scos cuţitul
şi l-a înjunghiat pe adversarul său. 
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