
Poveste 
adevărată…
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Rezultatele din
Liga a V-a la
fotbal
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Filmul „Octav”
va putea fi
vizionat la 
Sf. Gheorghe
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Uite-l bă cum cade!
Să ne bucurăm? De ce să ne bucurăm?! Cade Guvernul? Pleacă

Sevil, Rovana sau Pop? Şi ce dacă? Plece şi Tudose, tot dracu’ ăla e. 
Un sondaj al „casei” lui Marius Pieleanu, altfel profund fidel so-

cial-democraţilor, scoate un procent de toată jena la „încredere”
pentru Guvernul PSD: 27%. S-au zburlit mustăţi şi au zburat vorbe
grele în tabăra Puterii: premierul e de vină, el nu respectă progra-
mul de guvernare şi de-aici ni se trag toate belelele de imagine. 

Cercetat de nişte televiziuni prietene, Mihai Tudose recunoaşte
că Guvernul lui are probleme cu câţiva miniştri penali. Şi că nici re-
laţia lui personală cu dl. Dragnea nu-i chiar ok. Dar că astea nu-s

o piedică în calea implementării vestitului program de guvernare
fericită, scris pe genunchii Olguţei de mustăciosul şef. 

Bun, îi dă Dragnea afară pe penali? Mira-m-aş! Cum să renunţi
la cei mai buni miniştri pe care i-a văzut vreodată România? Cum
să te lepezi de Shhaideh, de Plumb, de Pop, de ăla de la Sport, că
nici nu-i ştiu numele, de ăla de la Turism, la fel, de Cucul de la Trans-
porturi, de Vasilescu stăpâna salarizării unitare şi pensiilor majo-
rate?! Exclus.

(Dumitru Manolăchescu) lllpag.3

Placă memorială 
dedicată familiei 
Fogolyan, amplasată
pe clădirea Prefecturii
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16 profesori din
zona Buzaielor,
elevi timp de
trei zile 
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Concert Akcent, gulaș gratis
din carne de vânat şi 
recorduri cu cârnați
Covăsnenii au prins „gustul” recordurilor naționale și se pregătesc 
să mai doboare încă două în cadrul celui mai important eveniment 
gastronomic din județ – Parada Cârnaţilor şi Festivalul Verzei lll pag.5

10 octombrie,
zi de sărbă-
toare pentru
produsele
românești 
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