
Călătorie în lumea ştiinţei: 

Femeilor le 
este mai frică 
să vorbească în
public: câteva
sfaturi date 
de Nature

lll pag.5

Percheziții 
Covasna: s-au
confiscat peste
3.000 de litri de
alcool și bunuri
de 120.000 de lei

lll pag.10

SPORT
 Eugen Neagoe: Mer -
gem încrezători la Că -
lăraşi; sper să venim cu
trei puncte acasă  Pro-
gramul etapei în Liga I la
fotbal România în semi-
finalele Campionatului
European feminin de
handbal  Meci de bas -
chet cu două reprize de
prelungiri

lll pag.2

„Nu chiar 1918”, o piesă pe rugul etnic
Un regizor român, un scriitor de piese de teatru maghiar, o

trupă a Teatrului Andrei Mureşanu din Secuime, o ceată de români
înfierbântaţi dintr-o asociaţie care se numeşte „Calea Neamului”.
Şi-o seară de Ziua Naţională pentru premiera spectacolului „Nu
chiar 1918” la Sf. Gheorghe. Trotil curat! N-au cum să nu explodeze
dacă le pui pe toate la un loc în România centenară. N-au cum să

intre într-o firească noţiune de „1 Decembrie altfel”, adică de 1 De-
cembrie şi cu umor, şi cu inteligenţă, şi cu răbdare. Şi cu patrio -
tism, se-nţelege, dar numai cu patriotismul de paradă pe care
l-am văzut toată ziua la televizor sau pe viu în faţa Prefecturii Sf.
Gheorghe. 

(Dumitru Manolăchescu) lll pag.3

„Lucky Day”, un 
altfel de magazin
de cadouri la
Sfântu Gheorghe

lllpag.3

Instalații şi decorațiuni speciale
de Sărbători, realizate de artiști
locali în spațiile publice 
din Sf. Gheorghe

lllpag.4

Petronela Rotar, Amalia Năstase
și Rodica Mandache fac istorie 
la Sfântu Gheorghe 
Dezbaterea „Femei celebre de azi despre femei celebre de ieri” 
strânge fonduri pentru sprijinirea a trei cazuri sociale lll pag.7

Internet gratuit
în spaţii publice
din Sfântu 
Gheorghe

lll pag.6
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