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În timp ce traversa neregulamentar,

Băiat de 14 ani,
mort în accident
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La cîteva ore după ce a fost
lovit de o maşină, un băiat în
vîrstă de 14 ani a murit, la
spitalul Bagdasar - Arseni.
Tiberiu Bădoi era elev în clasa
a VII-a la Şcoala Alexandru
Davila. Accidentul s-a
petrecut sub privirile celui
mai bun prieten al său, care
acum are nevoie de consiliere psihologică pentru a
depăşi trauma la care a fost
martor. Ieri, la locul unde s-a
petrecut accidentul, colegii
de clasă şi prietenii lui Tibi au
făcut un adevărat altar.

patru copii cu
rujeolă!
Epidemia de rujeolă continuă
să evolueze în ţara noastră, iar
în Argeş se conﬁrmă aproape
săptămînal noi cazuri de boală.
Potrivit celor mai recente informaţii de la Direcţia de Sănătate
Publică Argeş, au fost conﬁrmate
în ultima perioadă patru noi cazuri de rujeolă.
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Ultima oră

La 6 puncte de
locul 3
FC Argeş a obţinut, ieri
seară, o victorie foarte importantă pentru economia clasamentului. Alb-violeţii s-au impus
cu 4-2, în deplasarea de la
Chindia Tîrgovişte, ocupanta locului 3, relansînd astfel lupta
pentru ultima treaptă a podimului, care duce la barajul pentru
promovarea în Liga I. Golurile
piteştenilor au fost înscrise în
prima repriză de Raul Costin şi
Cătălin Stan, în timp ce, în repriza secundă, au mai punctat
Vasile Buhăescu şi Ionuţ
Năstăsie, ambii din penalti.
Pentru tîrgovişteni a marcat,
după pauză, Cherchez, primul
gol al acestuia din cele două
ﬁind înscris din 11 m. Vom reM.Duinea
veni.

Extragerile LOTO:
LOTO 6/49: 15, 9, 31, 21, 13, 4
Noroc: 1 5 1 5 3 6 8
LOTO 5/40: 21, 13, 27, 37, 36, 32
SUPER NOROC: 4 3 0 0 0 0
Joker: 13, 44, 5, 42, 43, 6
NOROC PLUS: 7 0 8 4 0 6

La Mioveni,
Tiberiu Bădoi

Băiatul a fost preluat de un echipaj de terapie intensivă mobilă

Un plug a distrus
un Logan
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15 ani de la dispariţia misterioasă de la Mănăstirea Negru Vodă
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12 călugări, săltaţi de mascaţi noaptea!
TRANŞATOR CARNE
Locaţie: Costeşti-Argeş
Beneficii oferite: salariu 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 0729 800 579.

În anul 2003, chiar în săptămîna Luminată, de după Paşte,
în plină noapte, în locaşul de cult au
descins mascaţii pentru a-i lua pe
cei 12 călugări, în frunte cu preotul
arhimandrit Vichentie Punguţă.
Imagini surprinse de un şofer aﬂat în zonă

Cafeneaua SARA CAFFE
angajează

OspăTAR
cu sau fără experienţă
(experienţa constituie avantaj).

Tel. 0728283749.

Ulterior, călugării au apărut la alte mănăstiri, dar aveau jurămînt de tăcere

Greu de crezut că un bărbat a scăpat doar cu un deget rănit,
în urma unui accident ce a avut loc sîmbătă, la Mioveni. Maşina
şoferului a fost distrusă serios, după ce un plug tras de un tractor a ajuns pe capotă şi a intrat prin parbriz în autovehicul. Tractoristul este acum cercetat pentru producerea accidentului, deşi
acesta mergea cu tractorul pe banda sa.

Curs valutar: 1euro - 4.6611 USD - 3.7778 Gramul de aur - 162.9082

