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Foraje pentru noua
Sală Polivalentă! (pag.2)

Au dispărut semafoa-
rele de la intrarea în
Câmpulung (pag.5)

Thriller cu 5 goluri,
ratări uriașe și gafe
incredibile! (pag.6)

Mul,i nu au purtat
masa și numărul a
explodat! (pag.5)
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Ascensiune şi succes!Fii sigur că scopul tău e greude atins, nimic nu ţi se oferă petavă, şi, mai ales, te vei trezi cutot felul de comentarii, critici şipiedici venite de la ceilalţi carenu vor să te lase să ajungi aco-lo unde visezi. (pag.4)
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Afacerist
judecat că nu
a înregistrat
facturile!

Din punctul meu de vedere
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Tată şi fiu omorâţi
de trăsnet! Zi neagră pentru o

familie din Muscel. 
Mamă, tată şi fiu au plecat la cules de
cireşe în pădu ricea de pe platoul Grui din
Câmpulung. Nu era pentru prima oară
când se duceau la cireşe
, sau la culeş de fructe. 

Tineri nenorociţi 
de un şofer furios!
Accident
grav la
Lereşti

Tragedie în Muscel, doi tineri au fost nenorociţi într-
un accident rutier produs pe raza comunei Lereşti.

Si pasagera
din maşină s-a
ales cu câteva

fracturi, necesi-
tând şi ea inter-

nare în spital.

CinCi persoane rănite în
două accidente!

Sâmbătă a fost ziua accidentelor rutiere. Mai multe
evenimente au avut loc în judeţ, toate soldându-se
cu victime şi pagube materiale. La două dintre
acestea, a fost vina şoferilor neatenţi care nu au
redus viteza în curbe deosebit de periculoase.
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