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Concurs de făcut 
ZACUSCĂ LA MIOVENI

Ambasadorul Chinei 
VREA SĂ VINĂ LA MIOVENI

FC Argeș și CS Mioveni 
și-au aflat ADVERSARELE 
DIN CUPA ROMÂNIEI

FC Argeș Basketball 
VREA CALIFICAREA  
ÎN FINAL 8

Magazinele Auchan  
din Pitești AMENDATE 
DE OPC
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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. 0744.499.871.

Anexările putiniste  
AU DESCHIS CUTIA PANDOREI
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În timpul frumosului miting din Piața Roșie, 
mă gândeam că dacă participanții ar primi pe 
whatsapp un mesaj că în situația în care pleacă 
de acolo, îi așteaptă în fața casei un BMW....
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Din punctul meu de vedere Conducerea Renault  

LĂMUREȘTE SITUAȚIA CU DACIA
După ce în această vară s-a făcut tot felul de 
speculații despre preluarea Uzinei Dacia de 
către alt investitor, în ideea că Renault este dis-
pusă să cedeze actiuni, conducerea francezilor 
va face luna viitoare precizările de rigoare...

Joc bun, dar DOAR UN 
PUNCT CU OLTENII!
CS Mioveni a remizat sâmbătă seara, 
2-2 cu FC U Craiova, într-un meci dis-
putat pe prorpiul teren și care a contat 
pentru etapa a 12-a a Superligii.

Deputatul Bălășoiu
neagă că ar fi el în imagini!

IMPLICAT ÎNTR-UN SCANDAL SEXUAL

Un imens scandal a iz-
bucnit, la nivel naţional, 

în urma unor imagini 
incendiare care îl au ca 

protagonist pe deputatul 
argeșean Aurel Bălășoiu. 

Parlamentarul apare gol, în 
ipostaze compromiţătoare, 

alături de un tânăr. PSD a 
reacţionat imediat și a dis-

pus excluderea acestuia din 
partid, se spune, la cererea 

expresă a președintelui 
Marcel Ciolacu.

Ce are de zis deputatul Bălășoiu, despre aceste imagini 
din spaţiul public? Susţine că este el în fotografii, că nu 

a avut relaţii homosexuale și neagă că ar fi 
întreţinut relaţii sexuale cu vreun minor. 

Bătrână jefuităde un hoţ notoriu!
Un hoţ, care și-a 
petrecut jumătate din 
viaţă în închisoare, a 
prădat o pensionară, 
în vârstă de 88 de ani, 
aflată într-un magazin 
alimentar din Pitești. 
Individul a urmărit-o, a 
profitaz de faptul că nu 
era atentă și i-a sustras 
din buzunar portofelul 
cu bani și acte. A fost 
dat de gol de imaginile 
surprinse de camerele 
de supraveghere. 
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Distincţie oferită de
ÎPS Calinic lui Walter Stegner!

I-a fost conferită me- 
dalia „Sfântul Ioani-
chie cel nou de la Mus-
cel” prin care i se recu- 
noaște ajutorul acordat 
Arhiepiscopiei de-a 
lungul timpului. PAGINA
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