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CIRC ÎN TRAMVAI
Votaţi Fidel Castro împăiat
La Chişinău, Circul s-a închis de 
vreo zece ani. Dar la ce ne trebuie 
Circ, dacă avem campanii electo-
rale? Cât se poate de râs? Râdem 
bine la alegeri, după care ne venim 
în fire timp de patru ani. Şi apoi 
iară râdem vreo două luni. Tot aşa 
şi viaţa trece. Dar cum să nu râzi? 
Ia priviţi la liderii politici, ia treceţi 
cu un ochi prin liste, ia trageţi cu 
urechea la declaraţii.
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Controversaţii care vor 
în Parlament (II)

Visuri de după gratii: „Nu 
se sfârşeşte viaţa aici...”

Inculpaţi care, înainte de a ajunge 
în Parlament, riscă să treacă prin 
puşcărie, indivizi al căror nume 
figurează în dosare penale, per-
soane controversate, traseişti po-
litici vor să devină deputaţi, după 
alegerile parlamentare din 30 no-
iembrie 2014.

Lăsaţi în voia sorţii până la 14 ani, 
imediat ce ating vârsta răspunderii 
penale, unii dintre adolescenţi se 
pomenesc într-o cameră întune-
coasă, cu gratii la geamuri şi cu uşa 
de fier încuiată. În aşteptarea sen-
tinţei finale, minorii sunt plasaţi în 
izolatorul de detenţie preventivă.
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Declaraţiile şefului Procura-
turii municipale au alertat şi 
au intrigat opinia publică, care 
încă aşteaptă ca cel care a co-
mis odioasa crimă din vecină-
tatea Mănăstirii Sf. Andrei din  
Durleşti să fie prins. De atunci 
au trecut 4,5 ani. 

Dublul omor de la Dur-
leşti. Încă un „suspect”
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Timp de 20 de ani, în absenţa unei 
grădiniţe, copiii fie că rămâneau în 
grija bunicilor, fie frecventau gră-
diniţa din localitatea vecină. Părin-
ţii, plecaţi la muncă în străinătate, 
îşi lăsau urmaşii în grija rudelor, 
care, însă, aveau timp insuficient să 
se ocupe şi de educarea acestora. 

Grădiniţa, necesară ca 
aerul
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Justiţie „drogată” 
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judecătorii de la Curtea de Apel Chişinău, Oxana Robu, Ion Pleşca şi Ghenadie Lîsîi, au eliberat din arest un traficant de droguri, după ce judecătoria Centru îl condamnase la 7 ani de închisoare


