
Și liniștea are puls
– prima premieră
a anului la TAM
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Peste 14 milioane
de lei, recuperați
din evaziune 
fiscală și 
contrabandă
Cifra aproape s-a dublat
în 2018 față de anul
precedent  
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SPORT
 Victorie fabuloasă în Cupa
Fed  Sepsi OSK ia atitudine
împotriva manifestărilor
anti maghiare și xenofobe 
Sepsi SIC Sf. Gheorghe a
câștigat cele două turnee de
Cupa României

lll pag.2

100 de milioane de euro pentru partide, 
vitamina D pentru copii...

Aşa arată calculul guvernului social-democrat, al ăstora care „ţin cu
poporul sărman” doar cu vorba, în vreme ce faptele arată un dispreţ major
faţă de tot ce nu înseamnă „famiglie” politico-electorală. De la bugetul
statului, adică din banii noştri, partidele vor primi în 2019 peste 100 de mi -
lioane de euro. Ca să ce? Ca să-i dea pe maşini scumpe la scară, pe vile de
protocol, pe voiajuri prin insule îndepărtate, mereu verzi şi calde. Exemplul
cel mai bun în această materie ni l-au dat deja PSD şi ALDE. Celelalte par-

tide parlamentare, cele din Opoziţie, protestează cu jumătate de gură:
parc-ar fi cam mult, dar parcă n-ar fi rău să fie... Tipic românesc, aş zice.

Avem o excepţie aici, USR a declarat următoarele prin vocea preşedin-
telui Dan Barna: „E inadmisibil să se mărească din nou subvenţia pentru
partidele politice în condiţiile în care nu respectăm principiul de 6% pentru
educaţie”. Corect. 

(Dumitru Manolăchescu) lll pag.3

Noi demersuri pentru
parcări în zona 
centrală
Măsura a venit după ce o porțiune 
din parcarea de lângă Cinema Arta 
a fost îngrădită  
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Militarii covăsneni 
declară război 
cancerului
Batalionul 22 Vânători de Munte
„CIREŞOAIA” cere ajutorul 
întregii comunități   
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„De la venire, am dat 
un semnal de fermitate”
Interviu exclusiv cu noul șef al IPJ Covasna, 
comisarul-șef Liviu Pampu – Romanescu lll pag.4–5

Mai multe 
accidente, dar
mai puțini morți
Polițiștii au aplicat peste
5.000 de amenzi pentru
nerespectarea regimului
de viteză  
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