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CIRC ÎN TRAMVAI
Relaxarea în grup cu diaconul
Marţi, diaconul Ghenadie Văluţă, 
împreună cu un grup de bărbaţi, 
a ţinut o conferinţă de presă în 
care a explicat situaţia cu averile 
şi vacanţele Mitropolitului Vla-
dimir, despre care a scris ZdG în 
numărul anterior. Cititorii Circ 
în Tramvai nu au ajuns la con-
ferinţă, dar au solicitat cele mai 
importante declaraţii din cadrul 
acestui eveniment.
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Şedinţă plină de surprize 
la CSM

Dinastia cu 100 de ani în 
aviaţie

Fii, fiice şi rude de judecători pen-
sionaţi au fost numiţi, pe 17 sep-
tembrie, în funcţia de judecător. 
Printre ei, Corneliu Creţu, fiul lui 
Gheorghe Creţu, învinuit de uci-
derea lui Sorin Paciu în timpul 
vânătorii din Pădurea Domnească, 
din decembrie 2012.

În aviaţie, trăiesc mult doar pedan-
ţii, cei care calculează totul cu mi-
nuţiozitate. Această dinastie însu-
mează circa 100 de ani petrecuţi în 
aviaţie. Iar siguranţa unei călătorii 
cu succes constă inclusiv în „rugă-
ciunea” citită înainte de decolare, 
aşa numesc piloţii checklist-ul.
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Oamenii din regiunea de nord a 
ţării deja îi cunosc, numindu-i ‘’oa-
menii roşii’’. Au fost instruiţi în 
România, de unde au primit şi do-
tările necesare, iar timp de o lună  
centrul SMURD de la Bălţi a inter-
venit în peste 70 de cazuri grave, 
pentru a salva vieţi omeneşti. 

„Oameni roşii” salvează 
vieţi la Bălţi
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Nati Vozian s-a implicat în di-
verse activităţi. A realizat zeci de 
traininguri de orientare profesi-
onală şi dezvoltare personală. A 
fost implicată în diverse acţiuni 
civice şi sociale. A militat pentru 
drepturile femeilor şi ale persoa-
nelor cu dizabilităţi.

„Un pas important spre o 
Moldovă mai europeană”
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„PăCatele” ePiSCOPUlUi
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Interviu cu Vasile Alcaz, 
directorul Institutului 
de Geologie şi Seismologie 

 
Noi ştim, 
cu 35-40 de secunde 
mai devreme, că vine 
un cutremur puternic


