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~ Mai citiţi ~
Bebeluș rănit în
accident! (pag.3)

153 de ani de Colegiu
Na1ional Pedagogic
"Carol I"! (pag.5)

BCM U Piteşti
începe campionatul la
Sibiu! (pag.6)

Branșarea va începe
de astăzi (pag.5)

Mutu află joi
adversarii tricolorilor
de la Euro (pag.7)

Numărul cazurilor
noi de COVID-19, în
scădere! (pag.12)

Extragerile LOTO:

6/49 13 37 26 17 28 16

5/40 21 3 20 9 16 28
noroc 6 5 2 8 6 1 2

joker 21 17 39 26 44 +19
noroc
SUPER 5 3 6 5 9 1

noroc
PLUS 6 1 8 8 0 8

Curs valutar: Euro - 4.8733 USD - 4.0252 Gramul de aur - 237.1284

Fără Barna și
Cioloș nu i-am fi

avut nici pe
Șoșoacă și Târziu
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Pu1ini
credincioși
s-au închinat
la moaște!

Din punctul meu de vedere ~SPORT~
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“Am fost echipa
care a presat!”

Rezultatele finale în
Argeş!

Rezultatele finale la
alegerile parlamentare
au fost făcute publice.
În Argeș, PSD se pla-

sează detașat pe primul
loc după numărarea vo-
turilor, fiind urmat de

PNL și USR-Plus.

Potrivit rezultatelor, în jude1ul Argeș vom avea, în total 4 senatori și 9 deputa1i.
După numărătoarea voturilor a fost stabilită ierarhia partidelor în jude1ul Argeș.

A ars o fermă
din temelii!

Soţi la un pas de moarte,
din neatenţie…

Ghinionul l-a pândit pe un bărbat din comuna Bughea de
Jos, a cărui fermă de animale s-a făcut scrum, luni seara.

Ferma, ridicată de proprietari pe Fonduri Europene, era
una destul de frumoasă, iar aici vieţuiau mai multe animale.

După accidentul rutier grav de pe DN
73, în care două persoane şi-au pierdut

viaţa, iar alte două au fost rănite, im-
pactul fiind între un Logan şi un BMW,
un alt accident s-a produs pe DN 73, de
această dată, la pădurea de la Mihăeşti,

tot între un Logan şi un BMW.

A furat de la şeful unei instituţii!

Ospătar trimis la închisoare

Acesta lucra ca ospătar la unul dintre localurile unui
cunoscut politician și șef al unei institu1ii publice din

jude1. A furat peste 5.000 de lei din încasări.
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