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CIRC ÎN TRAMVAI
Harbuji muraţi, fasole, ziare şi 
concerte cu Stas Mihailov, ca 
bonusuri electorale

Ieri, la Piaţa agricolă din Chişi-
nău, lumea a vorbit despre promisiu-
nile electorale făcute de politicieni în 
această campanie. Varvara, de la Glo-
deni, a spus că abia aşteaptă să ajungă 
acasă, poate mai trece vreun partiduţ 
pe la ei, cu vreo torbă de fasole, că i 
s-au terminat, dar vine postul Crăciu-
nului şi tare i-ar prinde bine. 
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Controversaţii care vor 
în Parlament (III)

O grădiniţă pentru
toţi

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.

Convenţia Internaţională a Drep-
turilor Copilului le garantea-
ză tuturor dreptul la educaţie. 
Totuşi, unii copii sunt limitaţi 
în acest drept din fragedă co-
pilărie, fie din cauza situaţiei 
financiare, fie din cauza unor 
dizabilităţi. 
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Dansul, pentru ea, a devenit un 
drog. Curiozitatea a împins-o 
să-şi încerce forţele şi în alte 
domenii, dar tot la balet a reve-
nit. Deşi calea spre succes a fost 
însoţită de lacrimi şi de diverse 
impedimente, astăzi este prima 
balerină a R. Moldova.

„După Premiul Mare, 
nu mai poţi da înapoi” 
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Părăsiţi de cei cărora le-au dăruit 
cândva viaţă, uitaţi de rude şi de 
stat, unii vârstnici îşi găsesc une-
ori alinare în azilurile de bătrâni. 
Alteori, suportând bătăile din par-
tea copiilor sau a rudelor apropia-
te, le este frică să recunoască vio-
lenţa la care sunt supuşi zilnic.

Ruşinea de a recunoaşte 
problemele bătrâneţii

Anti-european în politică, 
pro-european în business
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Interviu cu Pavel Postică,
director de program, Asociaţia Promo-LEX 

În prim plan: interesul de a ajunge la guvernare, chiar 
şi cu preţul încălcării unor standarde obligatorii
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