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Horoscopul zilei

Emoţii și zâmbete!
Nu te lăsa copleşit de o 

emoţie negativă, chiar dacă 
ai impresia că, în loc să sca-
pi de ea, devine din ce în ce 
mai puternică.   (pag.4)

Sunt 
îngrijorat 

pentru Pitești

Gospodarii 
nu renunţă la 
tradiţia tăierii 
porcului!

~SPORT~
Antrenor și jucător, 
piteșteni, au calificat 
România la Euro

2 Pagina 72 Pagina 2 2 Pagina 12

⚽
Din punctul meu de vedere

Un om de afaceri din Curtea de Argeș are probleme cu 
legea, fiind acuzat de evaziune fiscală și spălare de bani. 
Anchetatorii au stabilit 

că patronul unei firme de 
exploatare a lemnului din 

Curtea de Argeș, a adus un 
prejudiciu statului de apro-

ximativ 1, 2 milioane lei. 

Şi-a bătut colegul 
cu parul!

La 21 de ani, un tânăr din comuna 
Bălilești, riscă să ajungă la închisoare 

după ce și-a atacat un coleg de 
serviciu. Cei doi au băut împreună.

Cu minţile rătăcite din cauza al-
coolului, tânărul și-a amintit  că 

a avut probleme la serviciu din ca-
uza camaradului său care îl pârâse 

patronului după o trăznaie. 
L-a bătut măr, provocându-i legiuni la cap și fracturi 
costale. Acum este cercetat pentru tentativă de omor. 

Afacerist acuzat de 
spălare de bani!
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Soţul nu a primit-o acasă, în izolare!
Întâmplare revoltătoare 

ieri, în cartierul piteștean 
Găvana, care dovedește 

nepăsarea autorităţilor în 
cazurile în care se impune 

izolarea. O femeie în vârstă 
de 50 de ani, care s-a întors 
din Italia, nu a fost primită 
în casă de soţ. Bărbatul  a 
motivat că nu dorește să 
își piardă serviciul, fiind 
obligat să intre în izolare 

14 zile cu femeia. 
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Crește numărul de cazuri 
de coronavirus!

Numărul de cazuri de coronavirus 
din judeţ oscilează de la o zi la alta. 
Dacă marţi erau 138 de cazuri noi, 
ieri a fost înregistrată o creştere de 
38 de cazuri, în total fiind 176 paci-
enţi noi. 
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