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Şosele din
judeţ, pîrtii
pentru maşini!

Amical
amînat din
cauza zăpezii

Intrăm în Anul
Cîinelui de
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Nepoata lui
Durdui, în comă
Victimă a
unui accident
rutier
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Emilia Alexandra Durdui

O tînără în vîrstă de
25 de ani, din Piteşti,
nepoata omului de
afaceri Nicolae
Durdui, a ajuns în
stare gravă la spital,
ieri, după ce a fost
victima unui accident
rutier. Ea e lovită la
cap şi a ajuns la
spital în comă. La
examenul tomograf
s-a evidenţiat o
fractură de craniu
în zona frontală.

Ieri, la Bradu,

Închis la 73 de ani
Omul, în vîrstă de 73 de
ani, are de executat o
pedeapsă de 4 ani. Totul
după ce a condus băut.
Evident că judecătorii nu
i-au dat o pedeapsă atît
de mare doar pentru
conducerea sub inﬂuenţa băuturilor alcoolice,
acesteia alăturîndu-i-se
alta.
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Spectacol emoţionant jucat cu
casa închisă la Casa de Cultură
a Sindicatelor Piteşti. Maestrul
Florin Piersic a jucat alături de
Medeea Marinescu în celebra
piesă de teatru „Străini în
noapte“, în regia lui Radu BeliPAGINA 7
gan.

16 argeşeni
conﬁrmaţi cu gripă
Pînă în prezent, în judeţul nostru
au fost conﬁrmate 16 cazuri de
gripă. Dintre cei 16 pacienţi, 12 au
fost externaţi în stare ameliorată, iar
4 pacienţi sînt încă internaţi la Secţia
Boli Infecţioase sub tratament şi supraveghere medicală. Nu a fost înregistrat nici un deces. PAGINA 12

Egal pe o ploaie
torenţială!
Fotbaliştii de la FC Argeş au
disputat, ieri după-amiază, cel deal şaselea meci de veriﬁcare din
perioada precompetiţională. Albvioleţii au întîlnit, în deplasare, pe
Metaloglobus Bucureşti. PAGINA 4

Argeşul, fruntaş la
tragedii pe şosele
Cifrele statistice arată că Argeşul este într-adevăr printre judeţele fruntaşe în ţară la accidente
rutiere, dar asta pentru că reţeaua
totală de drumuri a judeţului este
cea mai întinsă din ţară. Datele
statistice, disponibile pentru anul
2016, arată că s-a depăşit pragul
1.000 de accidente cu victime.
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Paznic ars de viu

Maşina de teren a izbit un camion

A fost ridicat de poliţişti, ﬁind dus la penitenciar

- Mai citiþi Florin Piersic, în
lacrimi, pe scenă
la Piteşti!

Un incendiu a izbucnit, ieri,
la un parc de dezmembrări auto din comuna
Bradu. Nu au ars rablele
din curte, ci baraca în care
stătea paznicul. Bărbatul
în vîrstă de aproximativ 60
de ani a fost găsit carbonizat în mijlocul încăperii
care arsese. Cu cîteva ore
înainte să piară în acest
mod cumplit, omul fusese
găsit căzut în zăpadă,
beat criţă, ﬁind dus în baracă să doarmă. Oamenii
legii nu au reuşit să-l identiﬁce pe nefericit, tot ceea
ce se ştie despre el ﬁind
doar faptul că se
numea Marin.
Pavel Paul Busuiocescu
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Identitatea victimei nu a putut ﬁ stabilită
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