Inclus gratuit ast\zi

Suplimentul

~ncep=nd de luni, magazinele [i
restaurantele se `nchid la ora 21

de Cultur\

ANUL XVII ◗ NR. 749
◗ 23 – 29 OCTOMBRIE
MARTIE

CU FRANCHEȚE,
DESPRE SCRIS ȘI VIAȚĂ,
ALĂTURI DE DAVID
LODGE
David Lodge rezumă în volumele
sale de memorii legăturile
dintre
viața personală și cariera de
scriitor.
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Noile restric]ii, en detail:

UNROMAN
CAREPOARTĂ
„DÂRELELUNGIALE
DESPĂRȚIRII“
Cel mai nou roman al Laviniei
Braniște cartograﬁază relațiile
din societatea modernă,
moștenitoarele unor exemple
nefuncționale de comunicare
și de iubire.
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Ia[i - Cifre, evolu]ii [i opinii
interesante ale speciali[tilor

T\iau certificatele verzi
Covid 19 ca pe biletele de
autobuz pentru naveti[ti

Re]eaua „Târgu

“

u doi tineri din T=rgu Frumos care f\ceau c\r\u[ie ilegal\
de persoane Ia[i - Marea Britanie au fost prin[i de poli]i[ti
falsific=nd [i certificate verzi Covid-19 u pentru a nu-[i
pierde clientela pe acest traseu, cei doi s-au apucat de f\cut
falsuri privind fie certificatele de vaccinare, fie buletinele de
analize care s\ ateste lipsa virusului, pentru a le oferi
numero[ilor clien]i antivaccini[ti u falsurile erau f\cute cu
ajutorul unor programe specializate de calculator, duplic=nd
coduri [i acte medicale originale u de anchet\ se ocup\
Sec]ia 4 Poli]ie T\t\ra[i, cea care are `n lucru [i zecile de
falsuri depistate la Aeroport u Pe larg, `n pagina 3

ZIARUL

T4 la Aeroport

de azi
NA}IONAL

4

Iohannis, la st=nga:
Pre[edintele Klaus Iohannis a
l\sat ieri de `n]eles c\ agreeaz\
varianta unui guvern minoritar
PNL-UDMR, care s\ aib\
sprijinul PSD în Parlament.

LOCAL

u a fost lansat\ licita]ia pentru
contractul de construire a T4, noul
terminal de pasageri de la Ia[i u c=nd ar
putea fi finalizat\ lucrarea? u Pag. 2
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bolnav, dar nu ai [i Covid? Ai
`ncurcat-o! Ce probleme acuz\
asocia]iile pacien]ilor?

3

Litanii `n piatr\:
Documentarul „Litanii în piatr\“
de Violeta Gorgos, filmat la
Tome[ti, în premier\ la TVR Ia[i,
`n weekend. Este povestea unei
„aventuri“ artistice dintr-o
comun\ ie[ean\ cu [ase creatori
excep]ionali care au participat la
Simpozionul interna]ional de
sculptur\ de la Tome[ti - Ia[i.

u medicii de la cea mai mare
maternitate din Moldova au realizat un
inedit studiu pe mai mul]i ani, cu
rezultate extrem de interesante, dar [i
`ngrijor\toare, privind evolu]ia
num\rului de copii per familie, dar [i
referitor la dinamica privind v=rsta
mamelor la prima na[tere u concluziile
au fost c\, din ce `n ce mai accentuat
de la an la an, familiile tinere am=n\
conceperea unui copil dup\ 30 de ani
v=rsta mamei u totodat\, chiar `n
aceste condi]ii, multe familii se opresc
la un singur copil u conteaz\ lipsa

unei locuin]e proprii? u sau tinerii pun
`n prim plan realizarea profesional\ tot
mai mult? u ce explica]ii au psihologii
specializa]i pe terapii de cuplu pentru
aceste tendin]e? u ce urm\ri
demografice sau sociale poate avea
accentuarea acestui fenomen? u 3

{eful PSD Ia[i `l acuz\ pe
secretarul general c\ l-a
str=ns de g=t. A ar\tat urme

Bolnavii neCovid: E[ti

LOCAL

De ce facem
tot mai
pu]ini copii?

Senatorul Maricel Popa
[i deputatul Vasile C`tea

u senatorul Maricel Popa a prezentat [i poze colegilor care ar
dovedi agresiunea deputatului Vasile Cîtea, ob]inând schimbarea
acestuia din func]ia de secretar general al organiza]iei u Cîtea a
respins acuza]iile, repro[ându-i lui Popa c\ minte u Pagina 2

FILIT - Interviu cu traduc\torul Adrian Oproiu:
„A devenit o normalitate azi pentru un poet s\
circule cu poeziile lui în Europa [i în lume“ u 2
Vremea probabil\ la Ia[i

Sâmb\t\ Duminic\
Mar]i,
26 octombrie,
edi]ie cu carte
detalii `n pg.10
Partener:
Funda]ia
Antibiotice
{tiin]\ [i Suflet

Luni

 Max. 16ºC  Max. 11ºC  Max. 10ºC
 Min. 4ºC  Min. 2ºC  Min. 0ºC

Ghidul auto
Apare `n fiecare luni
Inclus `n

Mar]i

Miercuri

Joi

 Max. 12ºC  Max. 12ºC  Max. 15ºC
 Min. 2ºC  Min. 2ºC  Min. 5ºC
Supliment pus pe roate `mpreun\ Grupul TESTER - Casa Auto

Sursa: Accuweather.com

Prim\ria `mprumut\ cam tot
at\t cât cheltuie suplimentar
odat\ cu preluarea termofic\rii

Nici bine nu s-a uscat
cerneala pe creditul
semnat cu o zi `nainte,
c\ primarul anun]\
un nou `mprumut
u dac\ cel semnat alalt\ieri cu BERD era
de 100 milioane lei, pl\tibili `n urm\torii 15
ani, acesta anun]at ieri ar fi de peste 57
milioane lei, pl\tibili `n 5 ani u creditorul
este acum Ministerul Finan]elor u banii ar
urma s\ fie folosi]i la cofinan]area unor
proiecte europene u Citi]i `n pagina 2

Ia[ul are, de ieri, cea
mai mare sec]ie ATI
Covid din Rom=nia
715 noi cazuri de
COVID 19 [i 18 decese
raportate ieri la Ia[i. În
toat\ re]eaua medical\
s-au f\cut 83 de
extern\ri, dar [i 119
intern\ri. Din cauza
num\rului mare de
cazuri grave, autorit\]ile
au decis extinderea sec]iei ATI de la Le]cani, care,
cu cele 48 de paturi, plus cele de la Infec]ioase, spitalul coordonator, a ajuns cea mai mare din ]ar\.
În pofida, extinderii de la Le]cani, pentru patru
pacien]i pozitivi, intuba]i, de la UPU, s-a decis
transferul la un spital din Polonia. Unul dintre ei a
murit `ns\ înainte de a ajunge la destina]ie. u 3

