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Eminescu a
proorocit despre

ceea ce se întâmplă
acum în SUA
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Circulaţia
interzisă
noaptea şi
şcoală doar
online!

Din punctul meu de vedere ~SPORT~

� pagina 7 ⚽
Victorie acasă, după
346 de zile!

~ Mai citiţi ~
Contribu/ia la pensii
poate fi plătită retroac-
tiv pentru 6 ani (pag.2)

Judoka Eduard Șerban,
pe podium la Campio-
natul European! (pag.6)

Grad maxim de epui-
zare și nemul/umire în
sănătate! (pag.5)

FC Argeş își află astăzi
adversarul din Cupei
României (pag.6)

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.

OFER SPRE ÎNCHIRIERE

432 mp, haLă
De proDucţie
tel. 0729.800.578.

Felicitări şi îndrumări!Găseştiexactechipapotrivităpentru a rezolva o situaţie pecare,deunulsingur,nureuşeştisă o mai gestionezi. (pag.4)

HHoorroossccooppuull  zziilleeiiDa la volan, în arest!
Un bărbat de 32 de ani, din comuna

Dobreşti, a crezut că o treacă
neobservat şi a plecat la drum cu
maşina deşi nu avea acest drept.

Infracţiunile comise l-au dus direct
în arest, fiind reţinut de oamenii 
legii care l-au depistat în trafic. 

Nu i-a ieşit violul şi s-a
dus la prostituate!
Băutura i-a luat minţile unui tânăr,  în vârstă de 27 de
ani, din comuna Vedea, care a ajuns să fie condamnat
la o pedeapsă cu executare pentru tentativă de viol.

Supărat că nu i-a ieşit violul tânărul înfierbântat a cerut unei
profesioniste să-l facă fericit. Acum i-a venit „nota de plată” pen-

tru faptele sale, având de pătimit pentru plăcerile vinovate.  
Tâlhărie 
între doi

consumatori  

Doi tineri în vârstă de 25 de ani, au băut împreună până
nu au mai știut de ei și au cosumat substan/e cu efect psi-
hoactiv. La un moment dat, unul dintre ei a vrut să-i fure

gazdei banii și substan/ele etnobotanice rămase după
cosum. Totul a degenerat ajungându-se la tâlhărie.

L-a atacat cu cuţitul pentru
droguri şi bani!
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