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Cel calm,
cel în/epat,

cel ironic
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Șef nou
la Uzina
Mecanică şi
Şasiuri Dacia

Puncte pierdute pe
două greșeli!

~SPORT~
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~ Mai citiţi ~
375 de bilete de
tratament pentru
pensionari! (pag.2)

România, al doilea
producător de gaze
naturale din UE! (pag.5)

Sectorul avicol
va primi 109 milioane
lei (pag.5)

Remiză după două
bare! (pag.6)

Supremaţie şi orgolii!Trebuie să faci ceva ca săscapi de pasa proastă care-ţidă târcoale. Caută-ţi refugiulpotrivit care să-ţi distragăatenţia de la motivele de su-părare. . (pag.4)
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urmăriţi rezultatele extragerii
lOTO pe site-ul www.curier.ro

Din punctul meu de vedere

OFER SPRE ÎNCHIRIERE

432 Mp, hală 
de prOducţie
Tel. 0729.800.578.

Un piteştean a sunat ieri, la 112
anunţând că a găsit un vecin pră -

buşit pe caldarâm, lângă bloc.
Victima în vârstă de 68 de ani, a căzut de
la etaj şi a murit. Este vorba de un bărbat

bolnav care se deplasa cu greutate. 

Şeful Gărzii de 
mort în Munţii Făgăraş

A căzut în gol, sub ochii turiştilor

Onoare
Un militar de carieră,

co man dantul Bata -
lionului 2 Ceremonii
Onoruri Milita re și

Interven/ie de la Briga -
da 30 Gardă Mihai

Viteazul, din București,
a murit sâm bătă în

urma unui accident în
munţii Făgăraş.

O turistă a văzut când bărbatul, în
vârstă de 40 de ani, a căzut de pe

creasta Arpășelului. Echipajul Salva-
mont Argeş care a intervenit, l-a găsit
pe ofiţer în viaţă dar acesta a decedat

din cauza multiplelor traumatisme su-
ferite în momentul prăbuşirii.

S-a prăbuşit de
la etajul 3!

Un bărbat de 70 de ani,
cu unele probleme de
sănătate, şi-a incendiat
casa, iar pentru a se
evita ca incendiul să se
extină, pompierii din

cadrul Detaşamentului
de Pompieri Câmpulung
au intervenit cu două
autospeciale cu apă şi
spumă, şi un echipaj
SMURD. 

Şi-a incendiat casa!
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