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Se prelungeşte perioa-
da de distribuire a
măştilor! (pag.2)

Internet gratuit pentru
72 de şcoli! pag.5)

427 controale şi
18.000 lei amenzi (pag.5)

Concursul "Dezvoltă-,i
creativitatea!"
la final (pag.5)

Stimă şi aprecieri!Te simţi neglijat, dat la oparte, de parcă nimeni numai ştie de tine, dar exagerezitotuşi. E doar o uşoară de-presie care îţi dă târcoaleacumşi ai tendinţa de a te izo-la de lume. (pag.4)
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Ziua în care
lupii au vrut să

mănânce oile
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Program
prelungit la
Imigrări,
pentru alegeri!

Din punctul meu de vedere

“Sper că obţinem 
cât mai repede o
victorie!”
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Copilă violată
de frate şi tată!
Caz şocant petrecut în comuna Poiana Lacului! O copilă a fost

batjocorită vreme îndelungată atât de tată cât şi de fratele
mai mare, un minor în vârstă de 16 ani. Dacă la în ceput fata
nu a se sizat decât abuzu rile fratelui, după ce a ajuns într-un
centru de plasa ment, ea a povestit despre traumele suferite

spunând că şi tatăl ei a violat-o! Copila avea 10 ani când a
început coşmarul. Acum şi tatăl a ajuns în arest! 

A golit contul de 38.000
lire sterline! Un individ în vârstă de 26

de ani, din Piteşti, este
acuzat că a furat nici mai
mult, nici mai puţin de
38.000 de lire sterline din
contul unei femei din
Moşoaia. Aceasta a lucrat
mai mulţi ani în Anglia, ca
menajeră şi banii erau
averea ei, după munca
prestată. 

Poliţiştii SICE au descins în mai multe judeţe 

Percheziţii la falsificatori! 
Poliţiştii argeşeni au organizat

o serie de percheziţii
structurate pe două paliere, la
persoane suspectate de produc şi
vând mărfuri de contrabandă.
Oamenii legii i-au găsit atât pe cei
care vindeau produsele, cât şi pe
furnizorii lor. Doi vietnamezi au
fost săltaţi după ce s-a constatat
că falsificau vestimentaţie pe
care o ofereau spre vânzare ca
fiind produse ce aparţin unor
mărci celebre. Aceştia aveau un
atelier în care au ”produs” zeci de
mii de astfel de falsuri. Mai multe
persoane au ajuns în arest. 
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