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Demersuri pentru a
înființa puncte „Gastro
Local” sunt și la Barcani

Comunitatea din
Baraolt declară
„război” gunoaielor

Gospodarii i-ar putea primi pe turiști
direct la masa lor

Sâmbătă se organizează în premieră o acțiune
de curățenie de primăvară de amploare
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Amenzi de peste
27.000 de lei
aplicate luna
trecută de Garda
de Mediu Covasna

Singur în conducerea
Prefecturii Covasna
Subprefectul USR a fost unicul învestit, după ce fosta echipă
a Instituției Prefectului a fost eliberată din funcție
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Aproape 500 de
pachete cu produse
alimentare,
distribuite
persoanelor
defavorizate din
Întorsura Buzăului
lll pag.3

O nouă acțiune de
donare de sânge a
jandarmilor
covăsneni
După trei luni, oamenii legii
s-au prezentat din nou la
Centrul de Transfuzii Sanguine
din Sfântu Gheorghe
lll pag.2

EDITORIAL. Miliţienii? Un soi de poliţişti fără spor de inteligenţă
Miliţieni sunt toţi poliţiştii care ne înjură, ne abuzează, ne
ciomăgesc, ne amendează fără motiv, ne dispreţuiesc, ne
umilesc, ne cer şpagă, ne insultă inteligenţa, ne calcă în picioare în numele unor uniforme care, de cele mai multe ori, îi
dezbracă de caracter.
Miliţienii nu sunt poliţişti. Sunt o rămăşiţă. Un rest. Un apendice de care te poţi oricând lipsi. De care e chiar indicat să te op-

erezi. Dar de care, iată, e foarte greu să scapi.
8 miliţieni au bătut doi tineri în septembrie anul trecut. Ştirea
n-a fost nici măcar sesizată. Tinerii nu făcuseră mare lucru, de
fapt nu făcuseră nimic împotriva legii. Doar avuseseră tupeul să
le atragă atenţia „cerberilor” miliţieni că nu poartă mască într-o
perioadă de stare de alertă-urgenţă.

(Dumitru Manolăchescu) lll pag.3

SPORT
 Sepsi OSK-Chindia
Târgoviște, partida care
deschide etapa a 26-a
din Liga 1
 Liga Națională de Baschet
Feminin își continuă
parcursul la Sfântu Gheorghe
lll pag.2

