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Cotidian fondat de Marilena Baraţă 
şi Constantin Neguţ în 1994
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Aniversare marcată 
cu o înfrângere!
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6 profesori 
au luat 

definitiva-
tul după 

contestații

Din punctul meu de vedere
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~Ed  torial~

Voi ce bucu-
rie vă ofe-
riți la sfâr-
șitul zilei?

Lucrări finalizate, pe strada 
Ovid Densușianu

Ștefănești, 570 de ani de la 
prima atestare documentară!

Se caută voluntari pentru 
copii instituționalizați?

Campanie de dezinsecție și 
deratizare în Mioveni

Primul punct, obținut cu 
vicecampioana FCSB!

Folclorual autentic revine  
la Mioveni
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~ MAI CITIŢI ~

OFER SPRE ÎNCHIRIERE 

HALĂ 600 mp, str. 
N. Bălcescu, vizavi de 

BIG. Tel. 0744.499.871. 

OFER SPRE ÎNCHIRIERE 
SPATIU 80 mp, 

vizavi  de 
PREFECTURA.
Tel. 0744 498 871.

Azi vă recomandăm,

HOROSCOP  -ul   
 zilnicTVPr

og
ra

m Reţeta
culinară
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Bunicul și-a băgat
nepoții în spital!

Un tânăr în vârstă de 27 de ani din Pitești, a 

supraviețuit după ce s-a prăbușit de la etajul 

III al unui bloc din cartierul Găvana. Tână-

rul se afla la o petrecere și a ieșit în balcon. 

    Strategia hoților de alimente
Doi bucureșteni au 
inventat o metodă de 
furt din magazine care 
le-a mers în mai multe 

orașe.  Cei doi au fost 
prinși la Pitești și au 
fost reținuți. Indivizii 
erau specializați de 

furturi de alimente. 
Erau niște hoți cu gus-
turi fine, furau numai 
produse scumpe!

Un accident rutier a avut loc ieri, pe DN 73, în localitatea Micești. Un Ford Transit în care 
se aflau 6 persoane, care fac parte din aceeași familie, a izbit violent un stâlp de suținere a 

firelor electrice. Toți cei aflați în autovehicul, între ei și doi copii, au ajuns la spital. 

În timpul petrecerii
a căzut de pe balon!

Codul galben de caniculă a 
fost prelungit până marți și 
extins în sudul țării, unde 

maximele vor ajunge la 37 de 
grade Celsius. 
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VAL de CĂLDURĂ 
până marți!

Curs valutar: Euro -  4.9264   USD - 4.8175  Gramul de aur - 276.7076


