
Cadavre de porci găsite 
în lacul de lângă comuna
Vârghiș
Nu s-a confirmat prezența Pestei Porcine
Africane, dar autoritățile sunt încă în alertă  
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Comunitatea din Covasna 
se unește pentru sporturile
de iarnă
Iubitorii schiului și ai patinajului 
se adună sâmbătă la curățenie    
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Pachetele de Crăciun 
și Revelion, aproape 
epuizate în județul Covasna
La restaurante încă mai sunt locuri disponibile lll pag.5

Antal Arpad 
(UDMR Covasna):
Poşta Română ar
trebui să scoată un
timbru cu Laszlo
Tokes, la 30 de ani
de la Revoluţie
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Autorităţile locale
solicită Guvernului
să reglementeze
situaţia juridică a
caselor de cultură
ale sindicatelor
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Tânăr din Barcani,
escortat la 
Penitenciarul
Codlea
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Prostia asta cu dezbaterea cu Dăncilă refuzată de Iohannis începe să
dea pe-afară. Ce ne interesează, la urma-urmei? Nu-l ştim destul pe Io-
hannis, ne mai poate surprinde tăcutul Klaus cu vreo declaraţie
năucitoare precum calificarea sigură a României la Europenele de fotbal
de anul viitor? N-o ştim destul pe Dăncilă, ne mai poate surprinde
madama din Videle cu vreo idee deşteaptă, alta decât „orice om îi este

teamă” sau „raza cercului erpătrat”? Mă apucă toţi dracii când îi aud
pe preţioşii experţi în alegeri spunând că nu se duc la vot pentru că Io-
hannis n-a dezbătut cu Dăncilă. Ce Doamne iartă-mă poate un om cât
de cât normal să dezbată cu „proasta noastră”?! Şi, mai ales, cui ar folosi
o asemenea dezbatere?

(Dumitru Manolăchescu) lll pag.3

EDITORIAL. Curajul de a nu ceda în faţa prostiei gregare

SPORT
• Barabás András şi Becze
Zétény Benedek, medaliați
la Marele Premiu al Italiei •
Irlanda de Nord - România 0-
0 la tineret • Rezultate din
Liga a V-a la fotbal • Egipt și
Coasta de Fildeș, calificate la
Jocurile Olimpice • Daciada
redivivus
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