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Accident cu 8 victime, la Schitu Goleşti

Poezie pentru iubita
de 72 de ani!

A murit o tînără
de
25
de
ani
de 25 de ani

De Sfîntul Valentin, la fel ca şi
anul trecut, Florian Zăvoianu, în
vîrstă de 69 de ani, un pensionar
din comuna Bălileşti, satul Băjeşti,
a venit la redacţie şi a lăsat o poezie pentru concubina sa, cu ocazia Sfîntului Valentin. El ne-a
spus că iubita lui, Valentina Marieta, are 72 de ani şi este logodnica lui de 25 de ani.
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Argeşul, zonă cu
preţ mic la parcele
Potrivit unei centralizări realizate de site-ul agrointel.ro, în
zona Argeş - Vîlcea, terenurile
agricole ar ﬁ cele mai ieftine din
ţară, la egalitate cu zona Vasluiului. În anunţurile locale curente,
hectarele sînt uneori un adevărat
chilipir.
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Din accident a rezultat
decesul unei tinere în vîrstă
de 25 de ani, Roxana Florina
Luca, aﬂată în căruţă, şi
vătămarea corporală a altor
şapte persoane aﬂate în
atelaj şi maşină.
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Era minor cînd a comis fapta

La 19 ani, închis pentru
tentativă de omor! 12
pagina

Un tînăr în vîrstă de
19 ani a fost ridicat de
acasă, luni, de poliţişti
şi mascaţi, ﬁind escortat pînă la Penitenciarul Mioveni şi
predat gardienilor.
Are de ispăşit o pedeapsă de 3 ani şi 6
luni închisoare, pentru tentativă de omor.
A comis fapta pe vremea cînd era minor,
dar sentinţa diﬁnitivă a
fost dată, luni, de Curtea de Apel Piteşti.

Va sta în penitenciar 3 ani şi 6 luni
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TRANŞATOR CARNE
Locaţie: Costeşti-Argeş
Beneficii oferite: pachet salarial atractiv, bonuri de masă.
Profil candidat:
- Experienţă anterioară de lucru în tranşarea cărnii, 1 an;
- Cunoştinţe bune referitoare la carcasele de porcine precum şi la
diferite calităţi de carne, cunoştinţe legate de structura
musculaturii carcaselor dar şi a sepărarii grupelor musculare ori a
diverselor componente comandate;
- Stil de lucru organizat, pricepere, putere de muncă
Descriere job: Se lucreaza ca parte a echipei de tranşare
carcasa şi separarea subproduselor cărnii, în Abator la viteza de
linie.

Telefon 0730073034.

Trupul tinerei a fost acoperit cu o pînză

Din cauza vitezei,
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Camion plin cu ouă, răsturnat
Ieri dimineaţă, un camion
încărcat cu cofraje de ouă
s-a răsturnat în sensul giratoriu de lîngă Baumax, pe
DN 65. Din cercetările poliţiştilor care au mers la faţa
locului s-a ajuns la concluzia că viteza a fost cauza
producerii evenimentului
rutier. Şoferul a scăpat nevătămat, nu şi ouăle!

Maşina încărcată cu ouă a fost trasă
de pe carosabil de o automacara

- Mai citiþi -

Sindicaliştii propun grevă la Dacia

Fostul preşedinte, fericit

Societăţi de reciclare, vizate

La Dacia a fost, ieri, încă o zi de negociere a noului Contract Colectiv
de Muncă, pe 2018. După cum ne-a spus sindicalistul Ion Iordache, administraţia a propus o creştere generală a salariilor cu 60 de lei, în timp ce
reprezentanţii angajaţilor au cerut o mărire de 600 lei. În plus, există şi alte
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nemulţumiri, pentru care s-ar putea ajunge la o grevă.

Ion Ţuţală, fostul preşedinte al CS
Dacia Mioveni şi CS Mioveni, care în
momentul de faţă se ocupă de baza
sportivă a clubului, are motive de bupagina 4
curie.

Ieri dimineaţă, poliţiştii dîmboviţeni au organizat 22 de percheziţii
în cinci judeţe. Între acestea se numără şi judeţul Argeş, unde au
fost făcute 3 descinderi. Toate au avut loc la societăţi comerciale.
Ce au descoperit oamenii legii cînd au ajuns la adresele pentru
care existau mandate aﬂaţi din materialul ce urmează. pagina 3

Curs valutar: 1euro - 4.6572 USD - 3.7738 Gramul de aur - 161.2798

