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Scandaloase speculatii comerciale:~i~~~I~d:~~~~~L·i~ 
efectuate de englezi cu marfuri fnrnizde-lIe credit de D. S. 4.1 . extraordmarl~; 

WASHINGTON, 6 {Rador}. - 1 britanice a invitat pe aceste perso- o asemenea anchetă ar li imposi- i 1:1 
Corespondentul agentiei Stefani co- '1 nalită(i să vină la Londra pentru bilă de dus la capăt in mod obiec- , tm 
munică: a StI face o anch,tă. tiv. avându-SI in vedere presiunii. lJt1 

In urma criticilor aduse de di- ACMBfă inoitafie a losl însă de- . 1 I d h 
feritele perSonalităţi ale Congresu- dinată de acest, personalitdti care mar mu t sau mai pul n eg izate ~ 
lui scanda/oasele speculatii comer- au declarat, că se află in serviciul la care au los~ supuşi mem.~ri~ '!P 
ciale efectuate de englezi cu măr- propriei lor ţări şi al propagandei Congresului dm partea Curlu ŞI ~. 
farUe furniZate pe credit de către i britanice. nobilimii britanice. mC 
SI. Unite, ministerul propagandei Senatorul Tobey a adăugat, că ~ --fie 
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Consulatul St. Unite la. Zagreb ~ 
a desfăşurat o activitate intensă de spionaj "~' 

ZAGREB, 6 (Rador). - Cores- DIn InsemnArile consululul gene- ! spionaj pe scad fnUnsă. 
pondentul agenţiei DNB transmite: ra:I nord american Mellly rn jllrna-; O corespondentă fntre consulul 

Documentele descoperite de gu- lui său rezultA, că d. Rapp, cole- i general al St. Unite şi zlaristal 
vernu} croat cu prilejul inchiderii guI său britanic i-a declarat in , evreu Leopold Herman dela Paris 
consulatului lIeneral al St. Unite luna Februade din anul acest.' Sofr, dovedeşte deasemenea cA 
la Zagreb, dovedesc trei fapte: f dupA atentatul contra consulatului ' paşapoarte veritabile nord ameri-

t. MarI cantităţi de dinamită au britanic, că acest atentat ar it pu- ; ca ne se găseau de vânzare la con
fost depozitate la consulatul bdta- tut avea urmărf fatale dat fUnd că : sttlatul general al St. Unite dela 
nlc" dela Zagreb.· i in clădirea con~lUlaluluf se gaseau: Zagreb. 

2. Consulul general al 5t. Unite ;, mari cantităţi de dinamită. Planu- ~. IInnrlfimJ'llll~lfIIlU!llllllllllmllnIUllllllllllllllflIlWilllllllllll!!IIl1J11lJlBlJlln 
]a Zagreb desfăşurase o activitate riie şi fotografiile de uzine Impor- ; 
intina' de spionaj militar şi eco- tanfe din punct de vedere militar, ' 
nomic • ,i mal ales uzinele de exploziblle. 

3. La consulatul nord american; "Titanit" din Karlst, găsite la con~ : 
1 

Canada trimite material 
de răsboi sovietelor 

se găseau de vânzare paşapoarte sulatul general al St. Unite, dove- 1 NEW YORK 6 (R d ) C 

Ralph Arthur Roberts 
Hilde Welssner 

a ispravă exagerată să vârşÎtă 
de un procuror după un chef 
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stropit cu multă băutură. I eliberate de St. Unite. dese că consulatul general făcea 1 d tii i aOoNr
B

_ ores-
1 pon en u agent e" trans-ac _______ n •• RI.=_ZN<IIIII __ .... IJI ••• ___ IIIPIlI __ IIlHillldl'l._."fSil~~ } Olite o ştire din Otava, după care 

Nici nu bănuieşte că el însuşi tel 
,~ a fost autorul. . \g l ministrul canadian al muniţHlor 

,~ i Hove---a- declarat, -eli - furnlturl de Cazul" Greer' 
Incep. repr. 5-7-9 li 

D 
~r, 

um. şi săl'b şi la orele 11 şi 3 d. m. 'Îl 
Inl 

• f rlsboiu şi nateriaI canadiene, vor 

sltD~tla I fi trimise atât regimului din Ciung
ii j king cât şi Uaiuni Sovietice. Guveroul american tatonează 

BERLIN 6 (Rador) - Cores
pondeatul a~entiei "Rador" 
traasmite: 

Asupra facidentului petrecut 
In apele Islandei iatre cufra
_.tul american .,Greeru şi ua 
8ubmaria germ •• , nu s'au dat 
până acum nici UD fel de re-

laIii oficiale. 
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Acest fapt - se spune la \ ABONAMENTE: Pe ua aa 
Berlia - denotă carecterul in- li - 600 lej- pe şase luni-
cJdentuJui care se Încadrează . '.. 
in rândul celor folosite de J!u- : 30~ lei; pe tre~ IU.~l - 150 
vernul amedeaa pentru a ta- i lei, pentru inshtulu de Stat 
tona situaţia. : şi intreprinderi particulare -

Un îndrăsneţ furt de::~ 
gazolină Ia Socie# 
taiea " Unirea" 

lD8 

I
I 

I 2000 lei. 
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TÂRGOVIŞTE, 6 (Rador). -
Un furt Insemnat de gazoltnâ s'a 
săvârşit ]a conducta So. "Uoirea" 
din gura Ocniţef. 

Timp de mal mulţi anI hoţii pe 
nume Soare Constantin, Constantin 

La Cinema "THALIA" 
Un film senzaţional f 

. 
/ 

" 

Palade, Nastasia C. Palade, Gheors 
ghe Ardeleana şi Emil Carstof zi, 
MiII din comuna Stavopoleos (Pra
hova), - aU8COS găurind conduc-a extrem de ris- ta la punctul" Valea Cazianului" o 
importantA cantftate de gazoUnA 

cantă şi amuzantă 24 vagoane dupl afirmaţia socie~ 
aventură Ia care tăţll, pagube le fiind evaluate la 

800 mii Jet. 

veţi râde din toată I 
C - "APOLLO" inima. Un film a z.aema 

cărui acţiune se 

petrece la Niza şi 

Paris! 

laceputulreprezea

Duminedl, Luni, Marţi, Miercuri 
7 ANI GHINION 

Hans Moser Theo LIogeu 
IresistibHă creaţie de umor şi di
namism I FarsA in tempo de galop. 

Jof, Vineri, Sâmbătă, 

URME ŞTERSE 
Christina SOnerbaum li'_h ____ T'l __ J __ 

dela 14 Sept. - 17 Septembrie 

.ARIPI NOUl" 
Paul Harlmann 

tatiilor 5, 7 ,i 9 , .. l.,.l. H! "-r4-
D • .u", •• .",~a '1 ~ar'" 

b yt f I J l' .DRAGOSTE IMPERIALA· 
a 01' , a ore e A· J h ' 

11 i 3 d II nnr ugo - Gllstav Fr6hUc 
Ş • DI. . IuceputuI reprez. la orele 5-7-9 

I DUmlnesA şi Sărbători ş' la orele 
I 21 şi 3 d. m. 
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IX. Anul :XVII. t 941 - NI'. 2349 

BUCUREŞTI, 6 (Rador), - Mo
nitorul oficial de azi publică de cre
tele prin care d. Mareşa) Antonescu 
Conducătorul Statului a numit gu
vernator al provinciei Basarabia 
pe d. general Voiculescu Constan
tin şi guvernator al provinciei BL1-
covina pe d. general Corneliu Ca
lotescu. 

BUCUREŞTI. 6 (Rador). - Mi
nisterul Economiei Naţionale aduce 
la cilooştinţă celor de so'lcftă auto
rizaţii d.e tranl'lport de mărfuri pen
tru Basarabia şi Bucovina de Nord. 
că pentru mărfurile cari se expe
diază In mod uzual periodic la In-

........ ~5 .................... mM ........ .. 

IIICI PUBLICITATE 
rei. 18.61 "D ACI A FEL 1 XU Tel. 18.61 , , 
't\genturl generală, de comerţ, Timişoara II. Strada 3 August 
Nr. 25. lureg. la Cam. de Comerţ sub Nr. 280/10723j941 Mijloceşte 
vânzări, cumpărări, schimburi şi închirieri de imobile. Toate 
aaunţurHe pentru vânzări de case, locuri, pământ" cum şi cele 
<peatru inchirierea locuinţelor, le publicăm gratuit in :dare. şi 
lervim clienţilor noştri toate informaţiile in legătură cu for
IDBlităţile ce trebue se in depUnite spre a fi aprobate de către 
1 Oficiul de Inchirieri. 
, 
j CASE DE VÂNZARE: PĂMÂNT DE VÂNZARE In IImarul Ti. 
i CIRC. U. 51:2 camere. bucătărie. cirnari J mişoara: 1, 2. 5, 17. 20 jugl.re . 
. wmente, bae. I PĂMÂNT IN TERITORIUL CEDAT: 10 
: h3 c.amere, bucit.irie, cimari, bae, par· jug. cal. 1. la 5 km. de !lara Săcăşani; 10 
(het, teracotl. .. jU!l. cal. 1. la 2 km. de gara Medie,ul-Au-
! 7x.1 camere ŞI bucăt~rle. rit (Satu-Mare). vând cu 4O.Goo lei pe ;u-
1 tx2 camere, buclti~e antreu:. gir, plata la Timişoara, IaU Ichimb cu 
1 1x2 şi 4xl camere ŞI ~UCătărlL pământ In jud. Timi,-Torontal, eau cucaal 
: 3d camere ,~ bucătăr~e. in Timişoara. 
! 21:4 camere ŞI dependInţe, confort mo- . 
dern, casă noul, cu pivniţă. SCHIMB CASE: Oradea, Cluj, Satu.Ma-
! 4xl camere dependinţe, plU8 prlvllii, cu re, cu case in Timişoara, Iau plmânt in 
pivniţă. 
; b:3 camere şi dependi.nţ., cu bae; hl judeţul Timiş-Torontal. 
'Cll.lllerl ,i bucătărie. 
1 4xl camere ,i bucătărie, cu prăvălie. OCAZIE UNICA: MOfie 84 pofoane c. 
1 CIRC. III. 1:1:3 camere ... i bucătAr!e, cu clădiri, conac absolut boeruc, la 10 km. 

'f de !laTa Strebala-Mehedinţi-linia princi-
;pivniţă. palI Timişoara-Bucureşti, ur~ent de Tin-
i CIRC. IV. h4 camere ,i dependinţe, ca- zare cu preţul de 22000 le. pogonul, În 
:11 noul!.. care intră §i con acul Drum pietruit bun 
! CIRC. V. Ix:! camere. buclitărie, curte, pentru orice vechicol. Pânl la juml!.tate 
:~rădină (lei 150.000). din pretul moşiei 8e poate lua lmpmmut 
j llt2 camere, bucltărie, cămari. dela Creditul Agrico~ cu dobândă de 5%' 
j 5x1 camere ,i bucătlrii. pe termen de 2-10 ani. 
i LOTURI DE CASE: circ. 11. 2 loturi j De 'Vânzare două case mari, de report, 
clrc. Ul. 2 loturi; circ. V. 1 lot. CU câte 2 etaj •• circ. lll. ,i IV. 

~ Pentru anunţurile apărute in acest cadru a se adresa la 
I uDacia Felix", telefon 1861 

i SE CAOT Ă un local d. relltaurant, de I GARNITURĂ compusi din una ea-

I preferin~ În centru. a le adre8a la napea. 2 fototiuri mari trase cu plU4 fi 
Administratia ziarului. I o masl rotundl 40.000 lei, de 't'inzue 

1,

' __ S_E_C_A._UT~Ă_fe_m_e_ie_la_~~_~~_te_, _se_n_' o_a_sl_'_i : ,~a;;-FabriCi~-lingă tu~;'ul-~ api: Se sănătoasă., la Inginer Protopopescu. i pot vedea Între orele 13-16. 
Str. Bolintineanu Nr. 1. 1-2 ele,,' 8e primesc in pensiune 1. I 

profesor romb. Eventual ,i meditaţii. Str. I 
, CAU"!" A 1 Q-~. ~. o; g"r li. Pi..t" J(iHU 1 servitoare pricepută la 
I toate. In special ]a copil de 10 DE INCHIRIAT pe 15 Sep~ 
1 luni. angajare {mediată. D-na Me- brie nemobilată. 2 camere. antreu 
1 tea, Elfs!lbetin piaţa Ct'ucH, Intrare şi bale in villi. famiHară, V str. 
j prin str. Oltul .1, etaj II, tddvlI Ge;wl 26. (Bl~"co ... lei) IntorfnaiU j 30-16. dona Mete. tel. 30-1&. 

1 

J 

P~I!. 3 ......................................... 

tervale scurte şi In cantităţi mici, 
autorlzaţiile se vor elibera de Ca
mera de comerţ şi industrie respec
Ud. pentru flecare transport in 
parte pe baza autorizaţiel globale 
dată de minister la cererea celor 
Interesaţi. 

Pentru intregul material a. 
părut in acest ziar - fără sem
nătură sau cu pseudonim
răspunde numai d. Const. 1. 
Ştefănescu. directorul nostru. 
care e totodată şi girant res" 
pODsabll. 

S'a deschis primul ma
gazin române.c - aeca
muflat - de mAna ••• i 
m.rochiaArle, sub fir
ma "H~NSA·, proprietar 
fiind d. Aurel Lucaeiu. 
Bul. Regele Ferdl1l8nd 
Nr. 1, lAngă cofetăria 
"Bulevard", spre cazar
mA .. 

Marinarii 
flotei gaulliste 
dezertează 

NEW YORK. 6. (Rador). - Co
respondentul age!lţiel DNB comu
nică dupl Assoclated Pres!. că nu
meroşi marinari depe distru~ătorul 
Le tdomphant aparţinând flotelga ... 
ulHste, au dezertat. 

Di'slrugătorul aruncase ancora la 
San Diego pentru reparaţii şi pen
tru a lua combustibil. 
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F alsificatori de bani 
arestati în Grecia 

ATENA. 6 (Radar). - Poliţia 
elenă a aNstat douA bande de fal
şificatori de bilete de bancă. 

Cel arestaţi au pus in circulaţie 
nUmerO:lse bilete false de câte 
1000 drahme. 

S'a deschis restaurantul I 
.tI C ARL TON" 

sab conducere românească 

La Cinema "C O R S O" 
.~" .. , .. _._.,...,., ......... -): /'-"i.~ 
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Duminecă la ora 11 matineu: VIN PLOILE 
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Pe frontul de Est 12 2 avia!o~i englei 

U l' -, I salvatI 1n canal n mare succes a germani or. Mânecii 
Numai intr'un sector de atac au lost făCUţi! BERLIN. 6 (Rador).-Avfo 

J DeIe şi vasele de salvare ge 
30.000 prizoniuri capturându-se O impor- It JlIalle au salvatiD cursullun. 

.... ' • August ia regiunea muiti. 
tanta pradă de răsboI , a Mâaecil. 21 aviatorf brJtllllf~ 

BERLIN 6 (Rador) - Se ani I din sectorul central al frontului cese pentru trupele germane. ! Ull!lfmlHlli!lIl!lJI~UllIlIl1l11f11lmmlilll"lIIf!lllllifIJl!l!IllfllUJJUI!Ue~ 
vrie, n~mal Intr'un sector de atac Alcătuirea bazelo 

din sursl autorlzati, că luptele d. Est s'au desfăşurat cu mari suc- Dela 25 August la 4 Septem- 1 
.rco lUi. -=n__ aparţfnand la l corpuri de armate 

germane, au fost făcuţi 30.000 't't d' )\1 k Corriere dela Sera scrie: prinzooierl ,i capturati sau nimi- mI 1 are In ~ as 
cit 13~ care de asalt sovietice. prezintă mari greutăţi) 

Pe laogl aceasta, bolşeviciI au I 
mal pierdut in acest sector, mai WASHINGTON, 6 (Radar). ~ 
multe sute de camioane, peste Corespondentul agenţiei .. DNB" 
200 tunuri precun;' şi un numeros nunţă I . 

material de rbbolU. Ăssodated Press" dedară el I este o data istorica pentru Romania 
Ziua de 6 Septcmvrle 1941 

In timpul jumătăţii a doua a lu- :atorul republtcei Brewste; la roa 
nU August bolşevici:l. au Jncercat IIă poirea sa din Alaska a afirmat, ~ 

ROMA, 6 (Rador). - Ziarele I pe care el o duce cu o admt. ţină un cap de pod de pe Nfprul alcătuIrea bazelor militare d11' 
italiene consacră lungi articole \ rabHă tenacitate, Inferior, punând In acţiune impor- Alaska prezintă mari greutăţi. 
,rimei aDiversări a noului stat! După ce aminteşte impreiu- tante forţe blindate şi numeroase B 1 'lit t ă 
Ilaţional totalitar Român, inte- 1 rărUe in care s'a produs schim- Il ele aze e ml are nu sun prev 1 
meiat de Mareşalul Antonescu, : barea la Tron, ziarul constată arU: c~rp' de blindate german zute cu fnstaJaţH capabile să In-j 
Conducătorul Statului Român. 1 că Mareşalul Antonescu a aTut după lupte care au durat trei zile, fronte gerurlle. din acea regluD~1 

Ziaa de 6 Septemvrie 1940, i feri.irea de a recucerJ princi- au constrâns forţele sovietice să r:entru adăp~shreasolda1Uor trimJş~ 
scrie .. Cordare dela Sera" este ~. paiele regiuai pierdute de Ro- se refugieze Intr'un sector strâmt s au construit coduri fn loc aA se 
o dală istorică pentru România 1 minia ia momeatul cel mal depe malul fluviulul. Bolşevicii au cODstr~ascii barAc! solide,~ că'1. 
a cărei revoluţie morală, poli. : accentuat al crizei. avut pierderi atât de grele, inC'ât 1 duroas • 
tJcă şi socială au avut repere a- I In răsboiul contra Rusiei numai o micii parte din unităţile I WUIlIlllIlIl1I11UUl~IUMIIU/lIilIUlUfJllRlUllllflfllIlJlfmnll/llnUullflll. 
aiuni profunde in domeniul i sovietice termină ziarul, vite- Jor au reuşit să treacă Nlprul. In t 1 
laternaUonal. , zele trupe româneşti CODlan- mâinile germanflor au rămas 2600 I Du m n ez eul 

Adeziunea României la Pac- f date de Mareşalul Aatonescu, paizonferf, 98 care blindate, 1081 1 
tul Tripartit a fost o consecinţă; Conducătorul Statului Romin, tunuri şi tunuri antitanc precum fJ săvârAlit O nouă' 
logică a poHticei de reconstruc- i au realizat acţiuni strălucite şi 6 avioane. • -. i 
ţie pe care Mareşalul ADtones- i demne de admiraţia tuturor. Număral morţilor rămaşi pe te- ! mlDUne CU Pe.!. 
ea a intreprins. o acum un an şi - r~n ~u a mai pulut fi stabilit, _! trache Lupu 1 
Jjllil~I!I!IiIl!lllllm!l!HiI!!lIlImlllnlllrIllIllIlWlt1ll1"mn:l!Il ';~" ·""."'lllllf1;l;rr lIJUIIII1IIUllllllllllllffflIlIlIllIlJIIIUfUlIllmnfllflflflflllll:IHhltllm;lIlHlllrtHlll!iilll/lIllIUllIIUllfllll:IIflJllIlIIlJIIQIIIUII!IItt. UlfliflllllUII;orv;llfIlllIlIIWUUlHlIlIHUlU J A via n u t ca c a re a cl .. ( 

Au furat ÎD timpul alarmclor aeriene ! :~i~t!f:~~~'':,t!~~: 
Constanta. 6 (Rador). - Curtea 

martială CI Dobrogei a condamnat 
la muncă .iluică pg viată pe Iva
no" Ilie car, In timpul alarmdor 
aeriene dela Constanta a f08t prins 
pe când lura lucrari din casfle pă
răsite de locuitori. 

. ; ",fel, a scApat tot.,,,' 
10 ani degradare civică Zelisnai I Iara dintr. ruinel~ unui imobil dă- : neatins î 
Iacob din Constanta prins pe când I râmal d. bombardament.; î 
~."*"'"ttY ... mt+'V'FTIliII'!!CJ! II n_:_lIR'IIIlM !WRIIlIR:i' j BUCUREŞTI. 6 (Prln te~eion)'l 

T · 1 AII - Ăvfonul in care se găseau clo- i ·erltorii e ocupate In ran ; banul Petrache Lupu, Sfântul dela I 
i Ma~lavit, şi in801ttodi 9U, 8 fost j 

d 
... ; atacat in drum spre orăşelul Stras· i 

e englezi SI sovlefe 1 burg de mai multe. aeroplane boJşe 11' 
~ I i 

La p~rchizitia domiciliard Ci s'a HELSINKI. 6 (Radar). - Cores- Kaş"tn.. ! v O· minune c1amn-zeiasd s'a Il- 1 
făcui, a fo.t găsitfl ascunSi In casa pondentul agenţIei DNB anuntă: Şeful formaţt!lor sovietice a dat ; vâ1'ş1t şi de data aceasta'. ~ 
lui numIToaSl obiecte car. nu-i a- Posturile sovietlce de radio au la KasvJn un dIneu ia onoarea co-! AvIonul Juf Petrache Lupu a .\ 
partineau. anunţat din Teheran, că trupele mand~ntului britanic. Ia alocuţlu- ! scăpat teafăr, iar sfântul dela' 

britanice au ocupat teritoriul Ira- nile ţinute el a subliniat alianţa şi j Maglavit ,i toţI IttsoţitorU Băi aU 
Pentru ac,laşi delict a losl con- 1 nulul până la traseul Hamadan Iar amIciţia celor două popoore şI do- 1 ajuns cu bIne In frumosul orl1şel j 

damnat la 15 ani muncă silnic4 şi I trupele sovietice până la oraşul rfnţa de a continua cooperarea. fi unde au luat parte apoi 1 
HlIIIUllllllIIUIIlIIllfllllflJllfUIfUllIlIIUlUfllllllfflllllf!lb 1lllUIl!lfllfllllllllllilifU11IllUHlllIfIIIIUIIIfIIIIIlllllfllflillllllfllf!IUHlflllUI!lUlllfllfllfUIUJlIlUlIllIJllUllllflllflUI/IUIiIIIIHIfIIIllllllHll!IIIIftIIIIalllllltlllttlfllllllllmfrlllfUIUlIlfIIIllU""'!J1/II!fI1IlIIIi'"11 I ]a sfânta sI ujbă cr eşti nească ce fi' a I 

1 oficiat acolo In faţa. mulţimei de i 
I credIncioşi ('e~l aşteptau pe Petra- j 

! che LUPII. ~ 

I 1, 
I J 

1 

. Atentaiul unui comunist francez 
asupra unui membru al armatei germane 

havas oU anunţă I pflntru orice nou al,ntat urmează 
comunist franc~z. . ! Cinema, Corso" 1 

Drept rl?prtl8aliz pentru această; , ! 
PARIS, 6 (Rador). - Agenţia I·Tmat~i gflTmanll, am anunţal. cd I 
Ziarele padsiene au publicat a li impuşcali oslateci. 

Sâmbătă dimineata următoarea In- Cu tot at:est avertisment. un 
ştHnţare comunicată de comanda-' membru al armatei germane a că
mentul suprem al trupelor germane zut din nou vidima unui at~ntat 
de ocupatie: J In ziua d, 3 Septimvriil a. c. 

faptă odioa8ă, trei o81ateci Iran. 1. . 1 îl 

cui au ro$t impt1~cati In zorii zi .. ~ LUA! 8 Saplemvzle ,1 iA zile e jl\ 

lei de 6 S.plflmvri. c. I de 9,. 10 ,i 11 Septemnte 1941 
. PARIS, • (Rador). - Curtea fn- Maria CEBOTA nI 

s.trdnată cu renrfm1irPA .. ~H .. tHI.,. &\ 
comuniste a condamnat pe femela iI. j In ziua de 28 AUI/URI 11- -8.. 110 DIn unf;flflla taCUlei Tflzultă. că 

urma asaşinării unui membru al autorul nu poate ,ă ti~ decât un. 
~Ţ r W 3_ illit I I r _q., ..... '."r~~ 

Era mai biIJe oal'e .i Iii azi '111 depolfllt ill Sibel'ia} 
llJcredilJlează avel'ea 4alvati pl'in 6ravlll'a oşteni/ol': 
lmplrlmataJai ReilJtl'egil'ii. 

CamilJe Cartier la " ani închisoare •• « 1 
p~ntru faptul I:ă a răspândit ma- "V.15DI duci BUTTERfLT ·1': 

Dlfeste comunfste. 
Tânăra Janne' Dallibet supusă Un film de dragoste duioasă, 

IituanJană a fost condamnati la 15 de muzică şi romautiSJD 
ani muIcă sHnică pentru propagan
dă comunIstă. 
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