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vremea
la noapte: -7°C
mâine: 0°C

Campioană la
concursurile
de dans
Daniela Răducan face
parte din trupa de dans
„Ritm”, alături de care
a obţinut numeroase
diplome şi medalii.
ll pag 16

Alternativă

Consultaţiile telefonice iau
locul celor cu stetoscopul

Cinci medici de familie din Vrancea oferă asistenţă în schimbul a 95 de eurocenţi/minut. ll
Astăzi

astăzi, ora 10.00 ll Tricolorul flutură doar la sărbători

Caloriferele,
încălzite din nou
cu păcură

pag 3

Emancipare

Troleibuze
şi iluminat
ecologic

Combustibilul este folosit
după ce GDF Suez a încetat
furnizarea gazelor. ll pag 4

Primăria Focşani vrea bani
pentru proiecte bazate pe
energie verde. ll pag 4

Astăzi

Anchetă

Zeci de vrânceni
iau pensii
internaţionale

Bărbat
necunoscut, găsit
mort pe câmp
Cadavrul este al unui bărbat
de circa 60 de ani şi a fost
găsit la Ciorăşti. ll pag 3

Virus
57 de persoane stabilite în
Israel, Canada sau Suedia iau
pensii româneşti. ll pag 6

ll Muncitorii de la Direcţia de Dezvoltare şi Servicii Publice
au ajuns să facă febră musculară tot agăţând şi dând jos de pe
stâlpi, cu diferitele evenimente naţionale, steagurile tricolore. Având în vedere că de la ultima sărbătoare, 24 ianuarie,

Mâine dimineaţă:
Alexandre Dumas
„Regina Margot“, vol. II
Numai împreună cu ziarul „Adevărul“

au trecut mai bine de trei săptămâni, probabil că nu s-ar fi
supărat nimeni dacă steguleţele ar fi rămas să fluture pe mai
departe, că doar tot se apropie luna mai, când ele vor fi montate la loc de Ziua Europei. Text şi foto: Ştefan Borcea

A apărut primul
caz de gripă
sezonieră

Joi, ai carte!
„Colţ Alb · Mihail, câine
de circ“ - Jack London
Numai împreună cu ziarul „Adevărul“

Pacientul, ajuns la spital,
este un tânăr în vârstă de
19 ani din Focşani. ll pag 3

