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Cerere mult
mai mare

pentru vaccinul
antigripal la
Câmpulung
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Oaspeţii, trei remize,
din care una la

Mioveni
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~ Mai citiţi ~
Întâlnire virtuală între
medicii de familie și
administra1ia
spitalului din
Câmpulung (pag.2)

A fost amplasat Bradul
de Crăciun (pag.2)

Un italian a produs o
adevărată revolu1ie în
domeniul pizzei în
Argeș (pag.12)

S-a sărbătorit
Hramul Mănăstirii
Vieroşi (pag.12)
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Preşedintele
AJVPS Argeş
vrea un
drept la
replică

Extragerile LOTO:

6/49 43 1 13 25 12 19

5/40 20 5 13 12 18 15
noroc 5 4 6 4 7 3 7

joker 38 28 2 6 25 +1
noroc
SUPER 5 3 9 8 0 2

noroc
PLUS 2 1 2 2 2 4

Curs valutar: Euro - 4.8732 USD - 4.1013 Gramul de aur - 246.1113

Aşa s-ar putea spune despre un bărbat
de 55 de ani, Ion Costea, care a fost găsit

atârnând fără viaţă în ştreang.

Pentru maltratarea unui leu

manelistul
aredosarpenal!

Dani mocanu
Pentru a-şi creşte audienţa în rândul celor

care-l ascultă, şi nu în ultimul rând a celor care
deţin animale exotice de companie, manelistul
Dani Mocanu a făcut un videoclip în care prota-

gonistul era regale pădurii, leul, de această
dată un exemplar slab, bătrân şi rănit…
Ce vroia manelistul să scoată în evidenţă, pe lângă

şmecheria de a deţine un animal exotic, faptul că el,
Dani Mocanu, este “leul”, în această poveste, asta chiar

dacă unii care-l apreciază spun că ar fi dorit să spună că
leul, mă refer la moneda românească, s-a depreciate.

Spânzurat în propria
gospodărie!
La acest moment, când oamenii se luptă să trăiască,
pentru că virusul SARS Cov 2, ucide, se mai găsesc

oameni care doresc să/şi încheie conturile cu viaţa.

10 maşini
s-au făcut zob!

Carambol pe autostrada A1! Luni diminea1ă, pe Autostrada Bucu-
rești-Pitești, s-a oprodus un carambol

care putea avea urmări tragic.
Zece maşini s-au tamponat iar şase per-

soane au avut nevoie de îngrijiri medicale.
Toată nenorocirea s-a produs în condiţiile
unui carosabil alunecos. Din impact, şase

persoane un fost rănite.
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