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„În biserică, toate
sunt săvârşite
cu bucurie, cu
pace şi fără plată”
Interviu cu Ioan Moşneguţu,
episcop de Soroca

săptămânal independent de investigaţii

Nr. 13 (658) Joi, 5 aprilie 2018

www.zdg.md

preţ 5 lei

Foto: jurnalul.ro

Paştele celor uitaţi la azil

Dragi cititori,
Vă dorim ca Sfintele sărbători de Paști să vă bucure,
să vă aducă multă liniște și
împăcare în viață. Să aveți
parte de Sărbători Luminate, alături de cei dragi.
Vă anunțăm că următorul
număr al ZdG va apărea pe
19 aprilie 2018.

Morţii suspecţi din
aprilie 2009. Informaţii
din dosare

„Aici nu se schimbă nimic
de Paști – aceeași mâncare,
același azil...”
pag. 12 I reporter special

E trecut de ora 17. E timpul cinei. Rând pe rând, locatarii azilului
se adună în sufragerie. Ana Vasile
scoate dintr-un pachet mic farfuria, o pune pe masă şi aşteaptă cuminte. Are 89 de ani, 36 dintre care
i-a muncit, fiind bucătăreasă la un
Centru de Ftiziologie, specializat
în tratarea tuberculozei. Spune că
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are o fiică, dar e plecată la muncă
în Italia: „Acum, primăvara, vine
acasă, a zis că vrea să cumpere
apartament şi să mă ia de aici”.
Bătrânei îi este dor de timpul
în care Paştele semnifica muzică
în mahala, mersul la biserică, când
se adunau rudele şi nepoţii. „Aici
nu se schimbă nimic de Paşti, ace-

eaşi mâncare, acelaşi azil”, spune
mâhnită vârstnica şi își sprijină
mâinile mai aproape de farfurie,
de parcă ar cuprinde tot ce i-a mai
rămas.
Jana, una dintre asistentele
medicale, afirmă că unii dintre bătrâni nu ar avea discernământ. Ne
mărturiseşte că angajaţii azilului

încearcă să creeze o atmosferă de
sărbătoare în ziua de Paşti, oferindu-le locatarilor un meniu mai
special. Se gătesc răcituri, ouă roşii
şi cozonaci. Mulţi dintre vizitatori
aduc daruri, organizează concerte
şi le ţin de urât celor care, de ani
buni, nu mai simt căldura unei discuţii în familie.

Patru tineri au fost găsiţi morţi în
aprilie 2009, la scurt timp după
protestele masive împotriva guvernării comuniste. Deşi numele
lui Valeriu Boboc, Maxim Canişcev, Evghenii Ţapu şi Ion Ţâbuleac
sunt irevocabil legate de 7 aprilie
2009, oficial, s-a probat că singurul tânăr ucis atunci a fost Valeriu Boboc. În celelalte trei cazuri,
anchetele penale au demonstrat
că timerii s-ar fi sinucis, după ce
ar fi suferit de probleme psihice.
ZdG a solicitat şi a primit acces la
dosarele celor trei morţi suspecte
din aprilie 2009 şi vă prezintă, în
premieră, informaţii din acele cauze penale.
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Urmăriţi-ne pe facebook
Acum poţi accesa ZdG
pe facebook, folosind
aplicaţia
qr-code de pe
telefonul tău mobil

Un proiect de investigaţii în format TV şi Radio
despre corupţie şi drepturile omului.
În fiecare săptămână la TV8, N4, Canal regional,
TV Prim, Drochia TV, Media TV, Albasat, SorTV.

