
„Despre oameni
şi cartofi”, 
„Banditul
Whisky”, în 
programul 
dedicat Zilei 
Culturii Maghiare
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Rata şomajului în
judeţul Covasna
la 31 decembrie
2018
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SPORT
 Rus și Jovanovic în echi -
pa debutanților  Sepsi
OSK Sf. Gheorghe a punc-
tat și la jucători tineri 
Sepsi OSK a învins, în Tur-
cia, Szombathelyi Haladás 
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Următoarea ediţie 
a ziarului: vineri, 
25 ianuarie 2019

Mai bine hoţ decât fiu de securist?!
Am tot mai acut senzaţia că timpul a trecut pe lângă noi, nu ne-a atins,

suntem din nou în 1990. Atunci ne luptam cu Securitatea, cu securiştii, cu
homosexualii şi cu rămăşiţele Partidului Comunist aciuite în politică. Acum
ne luptăm doar cu copiii securiştilor şi cu homosexualii, nu mai avem trea -
bă cu marii şi micii comunişti. În bătălia politică din 2019 e permis orice,
putem acuza fără nicio jenă un om politic doar pentru că tatăl unui
apropiat al său a fost ofiţer de Securitate. Conform directivelor trasate de

conducerea superioară a PSD-ALDE, trebuie mânjiţi şi terfeliţi toţi politi-
cienii din Opoziţie care scot capul mai mult decât trebuie. Partidul Unic are
nevoie de puritate, se trasează graniţe clare: cine nu e cu noi e împotriva
noastră, iar pe adversarii politici îi aşteaptă noroiul mediatic, oprobiul pu -
blic, sentinţe nemiloase în Justiţia de partid şi marginalizarea socio-pro-
fesională.

(Dumitru Manolăchescu) lll pag.3

Marșul Centenar 
al românilor din 
Covasna, reeditat
de Ziua Unirii 
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Copiii pasionați 
de schi, provocați 
la un nou concurs 
la Valea Mare 
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De opt ani, Írisz Shop 
sparge prejudecățile 
În magazinul din Sfântu Gheorghe lucrează 
doar persoane cu dizabilități lll pag.5

Un grup de 
experţi va bate
din poartă în
poartă pentru 
a identifica 
tinerii fără 
locuri de muncă
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