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Traficanţi de droguri
săltaţi de mascaţi!

La Câmpulug, 

Joi, au fost trei ceasuri rele pentru mai mulţi
musceleni care, au primit  “colindul” mascaţilor.

“Dacă-ţi bate-n uşă la şase, când se crapă de ziuă, e clar, nu e vreo rudă în vizită, e
garda”, mai spun câte unii indivizi care au mai avut astfel de vizite dis de dimineaţă. 

Un bărbat necivilizat a fost o reacţie absurdă după
ce a fost mustrat pe stradă de către doi tineri. În loc
să îşi repare gre şeala, individul, în vârstă de 56 de
ani, care ar fi pu tut să le fie tată, i-a fugărit pe cei
doi şi l-a bătut pe unul dintre ei. Poliţiştii l-au „re-
compensat” pentru fapta lui, cu o noapte în arest.

Accident rutier grav,
la Ţiţeşti

Simţul civic bătut
de nesimţire!

Un şofer a fost grav rănit în
urma unui accident rutier

petrecut în comuna Ţiţeşti. 
Omul a suferit multiple fracturi şi

traumatisme fiind transportat la spital. O altă
persoană a fost rănită uşor. Totul din cauză că

unul dintre şoferii implicaţi nu s-a asigurat
înainte de a intra pe o stradă laterală.
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