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Elena Lasconi,
a început să
muncească
pentru cei

care au ales-o!
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Victorie scăpată
printre degete!

~SPORT~
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Curs valutar: Euro - 4.8731 USD - 4.1224 Gramul de aur - 252.3262

~ Mai citiţi ~
Patru maşini distruse de
un şofer neatent! (pag.3)

10,3 milioane euro cifra
de afaceri, pe trimestru, a
Groupe Renault (pag.5)

25 de goluri în 8
meciuri ! (pag.7)

27 de convocări
preliminare la lot (pag.7)
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Masca jos,
doar când
mănânci
sau bei!

Extragerile LOTO:

6/49 36 35 3 24 31 8

5/40 6 1 18 29 15 3
noroc 5 2 5 8 3 6 0

joker 44 9 14 13 16 +8
noroc
SUPER 1 9 4 4 8 9

noroc
PLUS 7 9 4 7 5 1

Societate comercială, cu
sediul în Costești, Argeș,

angajează
TRANȘATORI și
MANIPULAN�I
pentru Abatorul de

porcine. Pe lângă salariu
și bonuri de masă oferim

formare la locul de
muncă și alte beneficii

atractive (prime Paşte şi
Crăciun etc)

Tel. 0729.800.579,
0761.345.392,
0724.836.902.

PerChezIţII la
angrosiştii de DrOgUrI!

Doi traficanţi de droguri au fost
reţinuţi de poliţiştii Antidrog şi procurori
DIICOT Piteşti în urma unor percheziţii

efectuate în Argeş şi Vâlcea.

De ani buni aceştia erau princi-
palii furnizori de cocaină şi MDMA

ai unor traficanţi cunoscuţi.

Afacerea ilegală era coordo-
nată din comuna Davideşti de

un cetăţean albanez.

Cei doi sunt bănuiţi că vindeau
cantităţi mari de droguri de mare risc

dealerilor din judeţ şi nu numai.

Accident mortal la
Ungheni
Un bărbat în vârstă de 84 de ani, mergea pe carosabil când a fost acroșat
de un autoturism. Șoferul nu l-a observat, spune el, din cauza întunericu-
lui și a faptului că chiar în acel moment s-a petrecut cu un alt autoturism
care venea din sensul opus. Pietonul a murit la scurt timp după impact.

Ceremonie la Consiliul Jude.ean Argeș

Ion Mînzînă şi consilierii
au depus jurământul!

Ieri a avut loc ședin.a de constituire a
noului Consiliu Jude.ean Argeș rezultat în
urma alegerilor locale din 27 septembrie.

Tot ieri, noul preşedinte Ion Mînzînă a
depus jurământul acesta devenind noul

preşedinte al CJ Argeş. Au depus jură-
mântul 27 de consilieri judeţeni, cei mai

mulţi, mai exact 17, fiind de la PSD.
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Un accident rutier soldat cu moar-
tea unui om a avut loc duminică

seara, în comuna Ungheni, pe DN 65.


