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Bobocul
de la
Jandarmerie
Andreea Trifan este
singura femeie din
detaşamentul mobil
al instituţiei. Tânăra
apără liniştea
cetăţenilor.
zz PAG 16

AZIDIMINEAŢĂ

ASTĂZI

Program cu erată în
staţiile de autobuz

Copilul asasin
şi tatăl său,
la Socola

Hărţile de trafic de pe modulele din aluminiu induc în eroare călătorii. zz

PAG 3

Băiatul care şi-a ucis mama
cu ciocanul şi părintele lui
au fost expertizaţi. zz PAG 3

ÎN WEEKEND

C-tin Iordache

Campionat
internaţional
de gătit la Iaşi

STUDENT

Călătorii sunt
induşi în eroare
în staţiile noi,
mai ales dacă
nu sunt din Iaşi.

Zeci de bucătari renumiţi
participă la un concurs
gastronomic. zz PAG 4-5

Traseele mijloacelor de transport în comun prezentate pe pereţii din sticlă ai staţiilor sunt depăşite. FOTO: FLORIN CHIRICA

Mihaela
Ostoianu
ŞOMER

Pe hârtiile afişate de Regia
Autonomă de Transport în
Comun (RATP) apar trasee
demult desfiinţate.
DANA CHIRU
dana.chiru@adevarul.ro

zz Cele 50 de staţii noi de
autobuz montate în Iaşi, care au costat 780.000 de euro,
conţin informaţii-capcană
pentru călători.
Hărţile de trafic afişate
pe pereţii modulelor din aluminiu şi sticlă prezintă rute

Mâine ai DVD-ul 6:
Colecţia Seinfeld + supliment
„Adevărul Sănătate“
Numai împreună cu ziarul „Adevărul“
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pe care autobuzele RATP nu
mai circulă de peste şase ani.
Traseul 42 sau 47 sunt doar
două exemple. Ultimul dintre acestea era destinat strict
troleibuzelor, mijloace de
transport în comun retrase
definitiv la depourile RATP

încă din 2005. Reprezentanţii regiei de transport şi-au
explicat „scăparea“ prin faptul că, în curând, vor fi revitalizate toate rutele vechi.
Până una-alta, au postat hârtii suplimentare sub formă
de „erată“.

Dacă nu suntem
din zonă, putem
sta mult şi bine
aşteptând un
autobuz.

ÎN WEEKEND

Ce pericole
ascund saloanele
de cosmetică

Cumpără
ră duminică
DVD-ul cu
Numai împreună cu ziarull „Adevărul“
Adevărul“

Instrumentele ne pot
infecta cu bacterii dacă nu
sunt dezinfectate. zz PAG 12
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