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Răbdare şi fericire!Descoperi, cu această oca-zie, că ai şi ceva inamici prinpreajmă, oameni care nu teplac sau care te-au pus la in-dex în trecut şi profită de ori-ce ocazie pentru a-ţi arătaantipatia lor. (pag.4)
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însă doar puţini
ştiu să o pună la
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Al doilea meci,
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„Sporurile
salarile nu
ne fac mai
rezisten-i”

Din punctul meu de vedere
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Locuitorii ora şului Mioveni au aflat cu stu-
poare că un bărbat a încercat să răpeas că
un co pil, noaptea de pe stradă. Totul, după

ce tatăl fetiţei a su nat la 112 şi a recla mat că
un bărbat a încercat „să fure co pilul”.

Maşina condusă de
acesta într-o zonă plină

de serpentine, a căzut de
pe şosea, prăbuşindu-se
în gol circa 55 de metri şi

a aterizat tot pe şosea. 

Şoferul nu purta centură de si-
guranţă şi a fost aruncat prin par-

briz pe asfalt. A murit pe loc!
Prietenii lui, doi tineri de 29 de

ani, respectiv 18 ani, au scăpat cu
viaţă, fiind slavaţi de centuri. 

Ancheta oa menilor legii a sta bilit că bărbatul  a vrut să ia fetiţa în braţe.
Omul este cunoscut cu grave afecţiuni psihice şi a fost internat la Psihiatrie. 

Tânăr mort din cauză că
nu a purtat centura!
La 29 de ani, un tânăr a pierit ieri dimineaţă, în timpul
unui cumplit accident rutier, petrecut pe Transfăgărăşan.

L-a lovit intenţionat cu
maşina, din răzbunare!
Sentinţă definitivă pentru un tânăr în vâr-

stă de 30 de ani, din Curtea de Argeş. Aces ta
are de is păşit o pedeapsă de 4 ani închi soa -

re, pentru tentativă de omor. În decembrie
2018, după ce s-a certat cu un amic, a dat 

cu maşina peste el ca să se răzbune.

Şi-a primit pedeapsa
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