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Se depun
dosarele

pentru
bursele de

merit!
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Restanţa cu Ripensia,
programată

pe 2 decembrie

~SPORT~
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~ Mai citiţi ~
14 zone de afişaj
electoral şi 24 de secţii
de votare (pag.2)

Și-a înjunghiat prie-
tenul de pahar! (pag.3)

Renault a prezentat
noul Kangoo şi noul
Express Van (pag.5)

Costescu: ”Am început
prost și am terminat
bine!” (pag.6)

Seriozitate şi maturitate!Totul vine către tine la unmoment dat, fii sigur de asta,singurul dezavantaj e că nu seîntâmplă chiar atunci când aidoritu.Ţisepunedingreurăb-darea la încercare, dar, dacăcevadureazămaimultdecâtaifi sperat tu, nu înseamnă că nuse mai întâmplă. (pag.4)
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Metode
generale de
fortificare a
organismului

Extragerile LOTO:

6/49 16 48 17 46 22 10

5/40 38 17 3 33 40 11
noroc 1 2 2 2 3 5 7

joker 1 2 30 33 9 +17
noroc
SUPER 2 8 4 4 9 0

noroc
PLUS 8 6 8 9 4 6

Curs valutar: Euro - 4.8715 USD - 4.1132 Gramul de aur - 250.1916

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.

Nu mai sunt locuri în
spitale COVID-19!

Protejaţi-vă
de VIRUS

Numărul de cazuri de coronavirus creşte de la zi la alta
iar spitalele au ajuns la capacitate maximă. Nu mai

sunt locuri iar autorităţile caută soluţii de extindere.
În acest moment sin-

gura soluţie este trans-
ferul la spitale din alte
judeţe. Prefectul Ema-

nuel Soare a precizat că
pot fi amenajate alte 25
de locuri, acestea fiind

insuficiente!

HHoorroossccooppuull  zziilleeii

Oamenii nu mai au răbdare

S-au călcat în picioare
la permise!
Situaţie de criză la Serviciul Public Comu -

nitar Regim Permise de Conducere și
Înmatricularea Vehiculelor Argeș , acolo
unde ieri dimineaţă zeci de oameni s-au

îmbulzit pentru a intra în sediul unde
aveau de rezolvat diverse probleme. 

A fost necesară intervenţia jandarmilor pentru a
împrăştia cetăţenii care deşi aveau măşti de pro-
tecţie nu ţineau cont de măsurile de distanţare. 

Şi-a băgat familia în spital!După ce
adormit la

volan
Şoferul unui Fiat şi-a băgat familia în spital, ieri, după ce a
provocat un accident rutier pe DN 7, în comuna Drăganu. 

Bucureşteanul a
adormit la volan şi a
ajuns cu maşina în

şanţ. Cel de la volan,
soţia şi copilul au

rămas încarceraţi,
fiind scoşi de pom-
pieri dintre fiarele

maşinii. 
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