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Încă un scor alb
pentru Mioveni!

Câmpulungeanul Andrei Claus Vegheș, tânărul care săptămâna trecută a sărit în
ajutorul poli.iștilor,
jandarmilor și al vic-
timelor implicate în
accidentul rutier pe-
trecut în cartierul
Grui când o mașină
de poli.ie a luat foc, a
fost felicitat și pre-
miat personal de mi-
nistrul Afacerilor
Interne, Marcel Vela.

Patroană reţinută!
Vindeau ţigări netimbrate

Cinic percheziţii au avut loc ieri dimineaţă
la Stâlpeni fiind vizată o familie de comer-
cianţi din localitate. Cei trei, tată, mamă şi
fiu sunt proprietarii unui magazin mixt şi
sutn bănuiţi de contrabandă cu ţigări. An-
chetatorii au găsit ieri 50 de cartuşe de ţi-
gări nefiscalizate, acestea fiind confiscate. 

Spărgători în arest

Doi tineri câmpulungeni 
au dat o spargere într-un
apartament din localitate
pe care îl ştiau nelocuit. 

Au dat lovitura într-un
apartament!
Au plecat de acolo încărcaţi cu
tot ce era de valoare, golindu-l
de toată aparatura electronică
şi nu numai. Ulterior, aceştia 
s-au profilat pe furt de biciclete

din scările blocurilor. La per -
cheziţii, oamenii legii au avut
parte de o surpriză! Ieri, ambii
au fost arestaţi preventiv
pentru câte 30 de zile. 

Viitor poliţist premiat de ministrul Vela!
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