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COTIDIAN DE OPINII $1 INFORMAȚIE APARE ÎN VALEA JIOLUI

re?ti,
a Consiliului Național al 
rației sindicatelor „Frăția", 
care participă dl. Vasile Beldie, 
liderul sindicatului șoferilor din 
Petro,-ani. ’ ,

Sinteni ini minați că discuțiile
sînt axate pe aspecte concreta 
ale încheierii contractului co
lectiv de muncă, analizîndu-se 
și alte probleme curente. (T.S.)II i. V. NR. 817 JOI, 18 rEBKl'ARIE 1993 4 PAGINI — 15 LEI t Redactor șef : 

Mircca BUJORESCU
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Cartografii în pragul falimentului?
I far li lumii s-a schimbat permanent. pe 

măsura descoperirii „petelor albe" neexplorate. 
După ce tot Pămîntul a fost scormonit in lung 
șl în lat, măsurat ș'. remăsurat cu ajutorul teh
nicilor de ultimă ; a, harta sa geografica a 
c’pătat un conter — să-i spunem — stabil. 
1 ,n punct de vede e politic, însă, lucrurile sînt 
ir. lt mai complica ?. Ne rezumăm doar la Eu- 
r. pa, continentul din caro facem parte. Luînd 
tn (d il numai secolul douăzeci, avem cel 
puțin două repere importante în schimbarea 
hărții sale politice: cele două războaie mon
diale. A treia perioadă a început în 1989. Reu
niți area Germaniei, destrămarea URSS. a 
Iu. 'lavi i, a Cehoslovaciei. Apariția unor noi 
state, noi granițe. Fenomen cu aplicare în estul 
Europei și despre cnre nu se știe cînd va fi 
stopat. Țările din Vest sînt mai stabile, ten
dința în zonă fiind una unionistă. Belgia con
stitui? excepția care întărește regula. La 6

noul articol din Constituție
fc-

b- i.u e a fost vo*at
care transformă această țară într-un stat fede-

ral. Walonia și Flandra vor avea guverne 
proprii. Politica externa, apărarea naționala, 
politica monetară și strategia economică rămîn 
de competența guvernului național. Probabil 

că lucrurile nu se vor opri aici. Francofonii 
consideră că s-a făcut doar un pas în procesul 
de transformare a Belgiei în confederație.

Harta politică a fostei componente Iugosla
ve, Bosnia-IIerțegovina, se negociază, atit la 
masa tratativelor cit și „pe teren", cu arma 
în mînă. Mai sînt încă „pete albe" pe harta 
Europei. După f ilimentul unor tratate, a unor 
politici .și înțelegeri statale sau interstatale se 
preconizează falimentul... cartografilor. Cea mai 
importantă firmă în această branșă se afla in 
Marea Britanie. Cu toată viteza sa de reacție 
a fost depășită de situație, pini acum. Nu 
apuca să iasă pe piață o hartă a Europei, că 
deja datele problemei erau deja altele. Și 
uite-așa au ajuns bieții cartografi să fie ame
nințați cu șomajul. Din lungul lanț al conse
cințelor, acedia sînt doar o veriga.

Falii NICULESCU

uritffstu/rutttiimiif/itutiHutff/H

la 
„Pas i- 

în 
t ixata

pentru proj ria colecție, 
turnai i în bi onz ■ 
nă la perfecțiune, 
uni' ari.,li americani, 
legene limitat- asupra 
defăimat-o, insă fascinația 
magică a l'ost mai pui., 
cît vameșii artei.

în 1928 procesul faimos 
lui Constantin BrăncuJ 
triva Statelor Unit se 
cu următoarele cuvin' 
se in sentința :

Pasărea, 
șlefuită pi

eră judecată, 
cu înțe- 
ai tei, au 

ei 
Mică de-

Patrula
Carpatîlor

•ȘÎ 
are 
osr 

Sub

In zilele de 23 februarie 
l martie, in Masivul Bucegi 
loc Un important concurs al 
ta Llor vlnători de munte, 
genericul „Patrula Carpaților",
pe cărările muntelui, înfruntînd 
condițiile aspre ale iernii, și-au 
dat intilnire echipaje ale destoi
nicilor ostași din toata țara. O 
competiție a bărbăției și compe
tenței la care vor fi reprezen- 
tați prin două loturi și militarii 
din Valea Jiului. Participarea 
celor două loturi, „Parîngul" și 
„Tletez tul", spei im să fie încu
nuna’ă de succes. Sponsorii par
ticip irii reprezentantelor Văii 
Jiului slnt AS „Minerul" Paro- 
șeni ți „ROMOIL" SRL. (Al. M.)

Duminică, in piața din Petroșani

Șmenarii au „predat” poliției 
140 dolari și 1059 DM

In (Iminența zilei de duminică, un grup dc ofițeri de la Po
liția județean:, a descins in piața ngroalimentară din 
Acțiunea întreprinsă a vizat combaterea 
valută. In două ore, polițiștii i-au „ochit"
delict pe cîțiva dintre cei care aveau aceasta îndeletnicire, 
sînt Șoica Nicolac, de la care 
Muntean Stoica, venit tocmai 
Farcaș Dan, student, aflat in 
vîndă cele 230 DM pe c ire le

Conform Legii 12/91 modificată, rvspeclhel- sume în 
au fost confiscate.

Petroșani, 
traficului ilegal de 

și prins în flagrant 
Ei

s-au confiscat 140 dolari și 370 DM, 
din Ciopeia să plaseze 450 
căutarea unui clknt căruia

DM, și 
să î

avea.
valuta

Glieorghc OL'I’I AMJ

Judecați * ne dumneavoastră !
Reluam publicarea talonului pi în care dumneavoastră vo'.i 

desemna ziaristul linului 1992 (de la „Zori noi"). Amintim ca data 
limita a trimiterii taloanelor este 22 febiuăile.
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IN PAG. A IV.A
HOROSCOP 
PROGRAMUL TV.

Acuin G7 de ani, cîncl Constan
tin Brâncuși împlinea o jurnal 1- 
te de secol, era deschisă la New 
York prima expoziție personală 
ele mare anvergură, l’înă în a- 
cel an, 1926, sculptorul era ce
lebru, crease lucrări ce și le-ar 
fi dorit orice colecționar din 
lume: „Domnișoara l’ogany", „Co
loana fără sfiișit", „Ledaf‘, „Peș
tele", „Socrite", „Cocoșul", în
cepuse să fje preocupat de scria 
„Pasărilor". La expoziția de 
Ncw Yoik era expusă și 
rea in văzduh", realizată 
bronz pojisat, care era
de vamă drept obiect de utilita
te practică. Biancu-i a intentat 
un proc.s de răsunet mondial 
care ii consolida f ma în lume. 
Este o pagina puțin cunoscută 
din viața lui. Arta învingea le
gea și se afirmau principii es
tetice noi, izbucnite din imagi
nația și inteligența sculptorului 
genial care deschidea noi și ne- 
L.itatorite căi in arta modernă.

In timpul proc sul ui, care în
cepea în 21 octombrie 1927, s-au 
înfruntat generații și idei felu
rite, prejudecăți și invidii. Su
fletul acestui proces a fost pic
torul și fotograful american E- 
dward Sleichen care a urmărit 
în atelierul din Paris cum s-a 
născut această „Pasăre măias
tră" ce a .și fost achiziționată

al 
împo- 

îneheia 
cuprin-

,.Intre timp s-a 
dezvoltat a.șa-niimila .?coab. mo
derna dc art4, ai cărei exponenți 

dc- 
să 

Indi- 
nu 

care

încearcă să reproducă mai 
grabă idei abstracte d cit 
imite obiecte din natură, 
ferent dacă simpatizăm sau 
cu aceste idei, cu școlile 
le reprezintă, credem că existen
ța lor de fapt și influența lor 
asupra lumii artistice, recunos
cută de Tribunal, trebuie luată 
în considerare. Obiectul pe care 
trebuie sa-l judecăm este dove
dit a fi făcut în scop pur orna
ment ii, folosința fiind aceeași 
ca a oricărei piese dc sculptură 
croate de vechii maeștri. Este 
frumoasă și simetrică în înfăți
șare și, cu toate că se întimpină

Tiberiu SPĂTAIIU

(Continuare în pag. a 2.a)

Cadavrul a fost identificat
■3 El aparține unui fost lăcătuș de la UMDIOM

Helalam, ieri, despre cadavrul 
unui bml-at găsit pe conductele 
de lingi pasajul Ci R dinspre 
Colonia de Jos a Pelroșaniului.’ 

In urma invcsligațiilor ele. lipite 
de ori'.an.'le de poliție, acesta a 
fost idenlil icat. Morlul se nu- 
nicRc Ilioni Dorel, domiciliat in

l’elro- mi, slr i.ij Glieorghc Șin- 
cai 1/4. Avea 3G de ani și era 
lăcătuș la IMlltOM Petre ani.

Din e porlizd criminalistică, a 
rezulial că decesul său a sur
veni, ca urmare a ștrangulării. 
Poliția continuă cercptmile. (Gh. 
OLTIIANU).

ZIAllISl LL DESEMNAT

TALON

Audiențe - Zori Noi

<
IC

nccaz.ti-
pilc,

■ Dară ați undjal pe la toate comisiile, comitetele, 
alte uigruie și organisme „democrațiie“ și n-ați găsit 
jelegere.

M Daca aveți un necaz ncelinidat sau neasc uitat 
nimeni,

■ Ducă nimvni nu mai are urechi sa astulte 
rile dumneavoastră fiindcă n-aveți bani, putere, 
lății, cunoștințe.

APELAȚI LA

AlIHEVIA „ZORI Vii 99

ASTAZI, între onlc 9—13, redactor <le
GlfEORGIIE OLTEANU
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exi' feiilci 
19U2) în activ i-

1 it<a de salvare, tonnalia 
Salvamonl din l.tipț ni a avui 
in loial 2027 intervenții.

interveni,ii în < uzuri dc 
luciri m grup și 13.) cazuri 
de rulat irl indii idnale.

I 4
I ■ 
:: 
i a 
i ■ 
i a

© In toți mc. ti ani, ulii 
in llelczat cit și in nia i\ul 
Vilctin, echipa a axul 5ti dc

© Ecliipi a acordat a m.- 
fciița de priifl-a jiitor, asii;u- 
rind de umili ori și transpor
tul acciden taților, in urin.i- 
toarele căzni i l>2 epuizări 
fizice, l )1 fracturi, 230 lu-

xații și entorse, 122 afecțiuni 
cârd io-vasculare, 57 toxiin- 
fecții alimentare, 6(i insola- 
ții, 2H deger îturi, 7 ftiîcțer.'ții 
( Ic.

© Media intervențiilor a- 
nuale aproximativ 200 de 
cazuri.

Amănunte in pagina a IU-a
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Reconstituim o discuție avută cu dl. Petre Gherman, liderul I 
sindicatului de la mina Lupeni. Am reținut <Ln cele spuse eă ■ 
cea mai mare nuiinire a dumnealui, ca și a aitor colegi din con- I 
ducere, este der rminată de faptul că sindicatul nu-i poate ajuta 1 
pe tinerii salar.ați cu acordarea unei locuințe. Aceasta nevoie I 
primara este și acum, cum a fost întotdeauna, condiția stabilită- J 
țn forței de munca în minerit.

— Cite cereri aveți înregistrate pentru locuințe ?
— Peste 1200 de cereri, din care circa 40 la sută solicită 

mod justificat condiții mai bune de locuit. Ceilalți 60 la sută 
cuiesc în condiții precare (cămin, gazda), deși sînt familiști, 
nu mă întrebați cite apartamente noi ni s-au repartizat 
trecut pentru ca răspunsul este dezolant : zero apartamente I 
reușit totuși să rezolvăm vreo 20 de cereri prin redistribuire 
vechiul lond locativ.

— Cum vedeți soluționarea aceste; mari probleme ?
— Nu poate fi vorba despre o soluție pentru mina Lupeni. 

Cazul este îngrijorător și pentru celelalte unități minicre sau de 
preparare a caruunelui din Petrila. Vulcan, Uricani, Aninoasa, 
Petroșani. Va trebui găsită o soluție pentru toată Valea Jiului. 
Dacă problema nu va fi înțeleasă în complexitatea e1 — econo
mică și socială — nu va avea .șanse să fie rezolvată. Înțelegerea 
trebuie să înceapă prin a recunoaște că asigurarea unei locuințe 
pentru o familie de tineri nu este numai o problemă a sindicatu
lui ci, și a patronatului, a administrațiilor de unități, a primări
ilor, a guvernului și chiar a Parlamentului.

— Cu ce ar trebui să se înceapă ?
— Noi am constituit Ja începutul acestui an o comisie 

care vom face inventarierea minuțioasă a fondului locativ. Există 
circa 300 de apartamente degradate. Vrem să cunoaștem 
lor exactă. Mai există și alte apartamente cu 
ocupate de cîte o singură persoană. E dreptul lor, dar

în 
lo- 
Să 

anul 
Am 
din

cu

starea 
mai multe camere 

sîntem 
datori să încercăm orice demers, să stăm de vorbă cu ei și să le 
oferim varianta unui schimb. Ar fi omenește, sau chiar rentabil 
din partea unora să accepte schimbul de locuință, dacă nu va fi 
dezavantajat. Pentru a aduce în stare de folosință apartamentele 
degradate ne trebuie bani și în această privință pot fi găsite 
soluții dacă problema e analizată cu toată răspunderea pe plan 

. _ . . . - •- — —’■ ----- - -j întîrziat
', nu 

100 de milioane. Timpul trece în defa- 
de degradare crește pentru fiecare a-

național. Totul e să nu se întirzie prea mult cum s-a 
pînă acum. Ceea ce puteam face în 1992 cu J>0 milioane lei, 
vom face în 1993 decît cu 
voarea noastră iar gradul 
partament.

— Dumneavoastră ați 
trebui să înceapă alții ?

— Poate chiar cu o inițiativă legislativă. Ar fi spre 
lor dacă s-ar rezolva prin lege, o problemă atît de acută cum este 
cea a locuinței pentru tinerele familii.

început cu această comisie. Cu ce ar

cinstea

Ion MUSTAȚA

I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

pe dinafara civilizației cotidiene. 
Ce putem spune altceva, decit 
felicitări 
grija față

proprietarilor pentru 
de clienții lor...

Umanitate înseamnă bani!
Petroșani,

ce context 
misiunea 

umanitara?

MEIER, delegat în Ro- 
in Bonn, prezent zilele 

la o întrunire a Comitetului local al Crucii

se înca- 
duninea-

Dialog-fulgcr cu domnul HARTWIG 
mânia al Crucii Roșii Germane cu sediul 
trecute în 
Roșii.

— In 
dreazci 
voastră

— Reprezmt misiunea Crucii 
Roșii Germane in Romania. Mai 
exact, misiunea mea cuprinde 

aria a șase județe. Este vorba 
de programe de ajutorare a u- 
nitâților cie asistența medicală 
și socială. La Petroșani intențio
năm sa deschidem o „Casă a 
Crucii Roșii”. Sîntem dispuși să 
ajutăm cu bani. Și nu o marcă- 
două. Sume importante. Am pur
tat în acest 
primarul 
prinzător, 
nele, hai 
tați”. Eu 
colegilor din România 
ales domnului primar 
tență medicală și socială 

seamnă bani. Umanitate înseam
nă bani. Lucrez de circa 23 de 
ani în sistemul 
Germania și am 
bazîndu-mă și 
mea dar și pe 
legilor

sens, discuții 
Petroșaniului. 

m-am izbit 
să le zicem 
am încercat

cu 
Sur- 

și de u- 
„asperi- 

să explic 
Și 

că
mal 

asis-. 
în

români,

Crucii Roșii din 
convingerea că, 

pe experiența 
entuziasmul co- 
vom izbuti să

traducem în fapt proiectul de 
la Petroșani. Deosebit de nece
sară este această Casă a Crucii 
Roșii pentru ridicarea calității 
asistenței medicale în Valea Jiu
lui. De altfel sînt fericit să 
constat că în tot acest timp, în 
care Crucea Roșie Germană a 
venit în Romania, relațiile sta
bilite între noi și romani au 
cunoscut o creștere semnificati
vă. Colaborarea este foarte soli
dă. Există pentru moment și u- 
nele bariere legislative în calea 
noastră, aici în România, dar 
sper să le depășim, nu eludînd 
legea ci, dimpotrivă, respectînd-o 
în spiritul ei. Vidul de legi pen
tru acțiunile umanitare din le
gislația României este evident.

— Sînteți la prima vizită în 
România ?

— Am fost de 4 ori. După 
1989. Schimbările pe care le ob
serv de fiecare dată cind vin, 
sînt în bine. Ceea ce mă încura
jează și pe mine și pe 
germani. Crucea Roșie 
în acțiunile sale dacă 
colaborare. Și primarul

'>cA oh loi/tu i&uttoCfa

colegii 
reușește 

există 
trebuie

să colaboreze, și oamenii Crucii 
Roșii, și agenții economici.

— Cum 
viitor ?

— Prin 
va ajunge 
In prezent 
și cea română sînt pe cale de a 
stabili relații de parteneriat di
rect. Ceea ce incumbă vizite «i 
schimburi, obligați) reciproc a- 
sumate, întrajutorare, inclusiv 
în terțe zone ale globului. Clă
dim deci, aceasta este faza ac
tuală, relații de parteneriat.

— Cum vedeți 
pentru înlăturarea 
îmbolnăvirilor

vedeți o colaborare pe

parteneriat direct se 
la lucruri foarte bune. 
Crucea Roșie germană

colaborarea 
urmărilor 

profesionale .
— Sînteți într-o regiune mi

nieră. In ceea ce privește asis
tența socială a minerilor, prin 
partencriat direct, de la sindicat 
la sindicat și nu altfel își poate 
găsi o rezolvare optimă.

Oricum, subliniez, relațiile 
noastre sînt foarte bune, în po
fida „asperităților'* din partea 
unora, și sîntem în faza suDe- 
rioară, aceea a clădirii bilatera- 
litățij între instituții cu același 
profil. Ceea ce, sincer, mă bucu
ră și pe mine, și pe colegii din 
Bonn sau din România.

• AM ASISTAT zilele trecute, 
într-o călătorie pe un mijloc 
auto proprietate particulara, 
spre Lupeni, Ja un fapt inedit. 
Proprietarii autobuzului, mijloc 
de transport deos ‘bit de elegant 
și dotat, au refuzat pur și sim
plu să primească în autobuz doi 
calatori beți. La prima vedere 
un fapt banal, dar plm do sem
nificați; pent'u responsabilitatea 
proprietarilor lață de siguranța 
Călătorilor transportați și, în a- 
cclași timp, Un fapt deosebii de 
semnificativ pentru pașii noștri 
spre civilizația occidentală, spre 
caic tindem cu toții și în car(. 
as. menea specimene '-in! pisate

C A lt T E A 
LEIOANE, c u m 
obișnuit să-i spunem, 
naților telefonici”. 
Petroșani este complet depășită. 
Petrila apare cu numere din 3 
cifre, nu se mai știu prefixele 
pentru că s-au schimbat, nu mai 
corespund abonații cu ce; scriși 
in carte. Sugerăm Oficiului mu
nicipal al RomTelccom editarea 
unei astfel de liste a abonaților 
telefonici din Valea Jiului 
pentru ca prețul ei să nu 
prea marc, 
țiul tipografic pentru 
Oricum, de carte de telefon este 
nevoie. (A). II)

DE TE- 
ne-am 

..Listei abo
lii municipiul

Și 
fie 

se poate folosi spa- 
rcclamc.

• I
• • 
• • 
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• I 81 
■ «
• « 
• * 
•« 
• t 
at

Cititorilor ziarului „Zori noi“ lc transmit ccic mai 
lume gînduri și salutări, in calitate de delegat al Crucii 
Roșii Germane, activ timp de 3 luni in județul Hunedoara. 

Ilartwig MEIER

Interviu realizat de

llorațiu ALEXANDRESCU

Brâncuși versus Statele Unite
(Urmare din pag. I)

o oarecare dificultate spre a 
asemui cu o 
la vedere .și 
ornamentală.
dit că face parte din producția

o
pasăre, este plăcută 
într-un înalt grad 
Și cum este dove-

N'u știu alții ce simt, dar mit t înd \âd la 
„Rcliecții rutier ■“ indivizi ailați la volan măr
eați tic prezența alcoolului amestecat eu sîngele 
care lc circula prin vene, îmi vine, așa, o stare 
pe care greu o pot descrie. Probabil că mulți 
d.ntrc dumneavoasti ă, cei care vizionați emi- 
iiinca respectivă, aveți același sentiment...
Și 1 . noi în Valea Jiului, poliția rutiera în- 

tîlne.ște foarte des asemenea ext rnplarc. Doar 
ui ace istă Juna, bunăoară, din cele 28 de per
mise de conducere reținute, 20 au rămas la 
agenții d circulație deoarece posesorii lor au 
fost depistați condiicînd autovehicule 
fluența diferitelor băuturi alcoolice. .. 
fapt di\-rs — după cum inii relata dl. 
( on taiitin lanoși — cei mai mulți din 
categoric d< năzdrăvani au fost găsiți în

• Di a avertismentele cu privire la 
d contluccrn a autovehiculelor în condițiile în 
i ire carosabilul este acoperit cu zapadă și po
lei sînt popularizate atît prin intermediul niass- 
medn i cit și prin acțiunile desfășurate tle po- 
liți ’ citi r . există încă din cei cai c, instalați 
la volan, continuă să >, ignore. Consecințele nu 
unt alt'le rlccit accidentele. Mai mult sau 
puțin grave.

• In 2!) ianuarie, Ar.ilambie Marin sc 
ilri i i'otiirismul său 2 DJ 1613 spre 
(■" A trecut viaductul de la Meri.șor și a 

! it fără să reducă viteza pînă la limita cores
punzătoare, deși i.irosabilul era acoperit cu

suli in- 
Așa, ea 
.. lt. maj.

această 
Vulcan.

modul

de. 
Ha 
ru-

polei. Așa sc face că, la kilometrul 151 ’ 200,
a lovit Dacia cu numărul de înmatriculare 3 
BC 3582, trasă pe dreapta, al cărei propr 
tocmai făcea o pană de cauciuc, Incercînd 
vireze stingă, cel de la volanul mașinii 
Dolj a intrat cu autoturismul în parapeții 
[ie cealaltă margine a șoselei, după caic 
lâsturnat, patru metri în jos, într-o gra 
Din cădere a rezultat rănirea a patru pers 
aflate în mașină.

• In aceeași zi, dar dimineață și in alt Joc 
— pe DN 66 A —, la Iscroni-Aninoas.i, un alt 
accident. Grigorc Virgil sc deplasa cu Dacia 
1300 spre Petroșani. Neadaptînd viteza la con
dițiile carosabilului — mai tot timpul, în acest 
loc șoseaua este acoperită cu polei — a părăsit 
pai tea carosabilă a șoselei, a intrat 
unde a surprins și accidentat grav 
sorine.

• Aproximativ în același loc, dar 
mai tîrziu, respectiv în 5 februarie,

rietar 
să 
de 

i de 
s-a 

idllia.

pe trotuar 
două per-

citeva zile 
în jurul 

orei 13.30, Earcaș Ecatcrina, de 33 de ani, a 
traversat șoseaua prin spatele unei autodubițc 
care staționa. A făcut acest lucru fără să se 
asigure dacă dintr-o direcție sau alta, apare 
vreun autovehicul. In timp ce traversa, a fost 
surprinsă de microbuzul WV GD 550 II, con
dus de Denii Ștefan. Transportată la spital, 
1 E. a decedai in acerași z.l.

originală a unui sculptor 
fesionist și că este, de 
o piesă de sculptură, o operă de 
artă conformă cu părerea per
soanelor la care nc-am

■ admitem contestația și, în 
secință, obiectul are 
cere”.

După cîțiva ani, în 
cuși sc afla la Tîrgu 
dorea înălțării unui 
pentru cinstirea morților 
primul război mondial. Era co
mandat de Liga națională a fe
meilor din Gorj, așa cum 
turisește sculptorul într-o 
soare din 11 februarie 1935 
tre Milița Pătrașcu, ca i 
sculptoriță, care a obținut 
manda pentru el. Revine în țară 
la începutul lunii iunie 1937, se 
întilncștc în 5 iulie cu inginerul 
Georgcscu-Gorj care executa 
„Coloana fără sfîrșit”, precum se 
știe, la Atelierul Central, 
„UMIROM”—SA din 
La începutul lunii

pro- 
fapt,

referit, 
eon

ii beră tre-

1935, Brân- 
Jiu, în ve- 
monument 

din

măr- 
scri- 

> câ- 
însăși 

co

astăzi 
Petroșani, 
noiembrie

pentru 
grupu-i 

' i. 
anului 
Tîrgu 

peleri- 
artei 

moderne și ai creației lui Con
stantin Brâncuși, care, într-o 
concepție artistică de mare for-, 
ță și originalitate, a creat 
ziune un -ară, pornită de 
„Masa tăcerii” și trecînd 
„Poarta sărutului” și pînă 
„Coloana fără sfîrșit".

Acum sc caută cu disperare 
fonduri pentru efectuarea de lu
crări urgente la „Coloana fără 
sfîifil” supusă unui proces de 
eroziune în timp. Orice țară din 
lume, nu doar Statele Unite 
Franța, ar fi onorate să aibă 
patrimoniul național astfel 
grupuri sculpturale, găsind 
soluțiile de întreținere și 
scrvarc întru cinstirea memoriei 
apostolului sculpturii moderne.

Ghcoiglie Ol I I tXU

venea din nou în țară 
instalarea definitivă a 
lui de sculptură monumentală, 
inaugurat in toamna 
1938. De atunci orașul 
Jiu a devenit un loc de 
naj pentru cunoscătorii

o vi
la 

prin 
la

și 
în 
de 
și

con

N R. In ziarul nostru de sâmbătă tom publica o pa
dină specială dedicată celui care a revoluționat sculptura 
modernă — CONSTANTIN BRÂNCUȘI.

„Cind nu mai sîntem copii, am murit dc mult*' mur
mura Brâncuși, jucindu-sc de-a I iul si Tatăl. Și cită 
dreptate ar ea.
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Concursul național S
eveniment de anvergură în mișcarei
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\
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Peste citeva zile, de vineri și pînă 
duminică. Straja Lupeni va găzdui 
etapa de iarnă a Concursului republi
can Salvamont. Va fi o confruntare 
sportivă a echipajelor Salvamont din 
întreaga țară, o demonstrație a vir
tuților fizice și moral-volitive ale 
membrilor acestora, ca și a pregătirii 

și expcrienlel lor ca salvatori montani. 
Deci, un eveniment de anvergură, a 
cărui găzduire, pentru prima oară 
Straja Lupeni, face cinste amfitrio
nilor. Alegerea Strajei ca loc de des
fășurare a actualei ediții este întru 
totul justificată, atît prin frumusețea 
locurilor, prin tradițiile bogate ale 
sporturilor de iarnă, cît și a exce
lentelor dotări apărute aici în ulti

mii ani care oferă condiții deosebite 
pentru practicarea schiului. Un alt 
argument și poate hotăritor pentru 
opțiunea Federației Române de Tu- 
r»sm, Salvamont și Speologie ar pu
tea fi, însă, existența la Lupeni a 
unei formații Salvamont, compusă 
din tinerii inimoși, cu dragoste de 
munte și buni sportivi, echipă care 
a reușit să se afirme în ultimii ani 
prin rezultate de excepție în ca
drul confruntărilor naționale și o ac
tivitate prodigioasă în sprijinul se
menilor — sportivi sau turiști — 
aflați într-o situație critică. Despre 
meritele formației Salvamont Lu
peni, în cele ce urmează.

LA ÎNĂLȚIME,

Scumpete mare în sport

acasă ca și in confruntările
In acest an, formația iialva- 

mont din Lupeni Împlinește 12 
ani de existența. S-a constituit 
ain inițiativa unor tineri vo
luntari, iubitori de munte și de 
oameni, dormei să vină în spri
jinul semenilor in momentele 
timită, fie datorită accidentelor, 
fie rătăcirilor în zona montană.

In toți acești ani, formația 
Salvamont Lupeni și-a consoli
dat rindurile, și-a perfecționat 
pregătirea, atît prin acumularea 
cunoștințelor de specialitate, cît 
și prin îmbunătățirea condiției 

fizice a membrilor ci, devenind 
o prezență permanentă și bene
fică pentru iubitorii sporturilor 
de iarnă, pentru turiștii aflați 

pe traseele montane din împre
jurimi.

Iarna, în Straja, salvamon- 
tiștii patrulează pirtule fie schi, 
intervenind oricind e necesar, 
acordînd primul ajutor celor ac
cidentați. asigurind transportul 

acestora la spital. Dar, mai im
portantă dccît salvarea, este pre
venirea accidentelor. In acest 
scop, ei supraveghează pirtiile, 
instalațiile de transport pe ca
blu, delimitează zonele pericu

loase, avertizează schiorii asu
pra acestora. Ati nționărilc și re
comandările lor contribuie efec
tiv la prevenirea accidentelor, 
la menținerea unui comportament 
civilizat în zona montană. In
tervențiile de salvare, demersu
rile „profilactice", acordarea pri
mului ajutor constituie obiectul 

activității salvamontiștilor și în 

cursul verii. Din 1983, pe malul 
laculuj Bucura — un adevărat 
nod al principalelor trasee mon
tane din Retezat — ființează în 
fiecare vară o tabără a salva- 
montiștilor Lupeniului, un post 
de prim-ajutor.

Dacă pînă în anii trecutți 
punctul de prim-ajutor a func
ționat în corturi, în 1991 salva- 
montiștii și-au construit un re
fugiu din piatră și lemn care 
oferă condiții îmbunătățite ac

țiunilor de salvare, supravegherii 
fluxului turistic, prevenirii ac
cidentelor și degradării naturii. 

Și în Retezat, formația a avut 
zeci de intervenții, constînd în 
acordarea primului ajutor unor 
accidentați, în căutarea unor 

grupuri de turiști rătăciți în ma
siv, transportarea accidentalilor 
la unități spitalicești, patrulări 
pe creste și sfătuirea turiștilor 
în ceea ce privește respectarea 
normelor de conduită în zona 
montană, ocrotirea florei și fau
nei alpine ctc. Salvamontiștii 
Lupeniului au participat la cău
tarea victimelor catastrofei ae

riene din august 1991, in călda
rea Valea Mării, precum și la 
stingerea unor incendii în munții 
.Straja și 'I’ulișa.

Atit în intervențiile de prim- 
ajutor, in perfecționarea pregă
tirii de specialitate, ca și în 
dotarea cu truse medicale, me
dicamente etc, formația s-a bu
curat in permanentă de spriji
nul cadrelor medicale din locali-

republicane
tate. In toți acești ani membrii 
formației și-au perfecționat pre
gătirea în cadrul școlilor națio
nale salvamont, iar doi salva- 
montiști au participat, trimiși de 
Spitalul Lupeni, la un curs de 
monitori la centrul GOPR din 
Zakopane.

Pregătirea teoretică și practi
că asiduă a asigurat competența 
și condiția fizică optimă a mem
brilor formației — toți tineri și 
sufletiști: Nicolae Vlaic, Bcnia- 
min Cioantă, Ghcorghe Bucur, 
Ionel Morar, Al. Kada.ș, loan 
Mălăgean, Martin Domokoș, 
Ixrontin Neac.șu, Daniel Bușcă, 
Constantin Pușcă, Edi Io.șa, Io
nel Pop, G. Resiga, Paul Căță- 
naș, Gh. Frățilă.

Formația și-a afirmat cu pri
sosință valoarea in competițiile 
naționale, clasîndu-se de cîțiva 

anj buni în vîrful clasamentu
lui, iar in 1992 ocupînd chiar 
locul I la Raliul republican 
Salvamant. Tot anul trecut, la 
•Seminarul internațional de la 
Baia dn Fier, echipa din Lupeni, 
n fost distinsă cu „Trofeul .Sal
vamont ’92".

Reușitele formației din ultimul 
an se explică prin faptul că ea 
a trecut în patronajul EM Lu- 
peni. devenind „secția Salva
mont" a AS Minerul — măsură 
cu i "cete benefice multiple, atît 
in privința subvenționării ac- 
țiuniilor echipei, cît și pentru 
dotarea ci cu materiale .si echi
pament adecvat — condiții ho- 
larilo.iK pentru reușitele sale.

— Domnule inginer Mihai Ba- 
sarab, ca președinte al Asocia
ției sportive Minerul Lupeni, 
vă propunem o scurtă discuție. 
Cile secții sportive cuprinde a- 
sociația?

— Trei secții: rugbv, salvamont 
și fotbal.

— Care este ordinea lor de 
valoare?

— Cea în care le-am enume
rat.

— Dar ordinea de simpatie 
și de interese printre susținători?

— Inversă celei enumerate.
— De ce se află secția de 

rugby pe locul I la „valoare"?
— Echipa noastră a promovat 

în divizia A, seria I, datorită 
unor merite proprii și a avut o 
comportare bună, încheind turul 
pe un loc onorabil.

— Cum se explică această 
neașteptată promovare și com
portare din tur?

— Explicația poate fi găsită 
în ambiția jucătorilor, calitatea 
antrenorilor și patima — în 
sensul bun — a unor susțină
tori.

— La cine vă referiți?
— Din echipă, la toți jucă

torii. Antrenorii sini proi. Va- 
sile Bvrcu, ajutat de doi se
cunzi, Balasz și Florescu. Din
tre susținători fac parte oameni 
care pun mult suflet in tot ceea 
ce întreprind: Costache Tilus, 
Mircea Suba, Nicolae Precup, 
loan Moroe și mulți alții. Nu_l 
pot omite pe antrenorul Varga 
care se ocupă de juniori și copii. 
Președintele secției este dr. 
Grigore Cri.șan, iar vicepre
ședinte ing. Nicolae Ivănuș.

— Despre Salvamont vor scrie 
colegii mei, așa că trecem la 
secția de fotbal. Cum stați cu 
rezultatele, cu perspectiva?

— Am încheiat turul cu -|-2 
la adevăr și cu șanse de a mai 
urca în clasament. Ne-am îm
prospătat conducerea tehnică. 

Ne propunem ca obiectiv „spec
tacolul sportiv", pe care să-l o- 
ferim publicului, și mai puțin 

lupta pentru un anumit loc. 
Dacă mă întrebați cu ce stăm 
mai bine, vă răspund: cu galc- 
rial In rest, cheltuielile sînt 
enorme.

A consemnat 
Ion MUSTAȚA

tradiția se transmite
Minerul, mai binc-zis lăcă

tușul de mină Martin Domo
koș este unul dintre membrii 
fondatori ai echipei Salvamont 
l upeni. Totodată, ca veteran, 
este unul din salvamontiștii 
care după 12 ani de stagiu și 
activitate neobosită pe crestele 
munților va trecc in „rezerva" 
formației. Vîrstal Deși se s,m‘e 
la fel d ■ tinăr ca și cu decenii 
în urmă. Regulam ntul Sal- 
Vamont i'și spune cuv intui.

„I i început am fost cițiva 
ifletiști, Vasilc Fior 1, ‘ștefan 

Csaki, Ion< 1 Pop, Zoltan, Ionel 
Morar. Ne-au in ir.ij.it și doi 
mediri, pasionați a, schiului, 
dr. Oilmin și dr. Durghine ,cu. 
Cu iiinul lor, ne-am consti
tuit mai mult iifletcște Intr-un 
grup, cu mult înainte de a se 
da ofi. icl| verdictul do con ti- 
tuirc A fost alături de noi :ă

Niclii Neve/i, instructor dc al
pinism; el ne-a făcut legătură 
cu Federația. cu sprij.nul lui 
n' -am dcm.nr il activitatea..."

Ca principale preocupări, iși 
amintește veteranul, formația 
a avut de la început in aP nție 
instruirea, mai ales medicală, 
participarea la școlile naționale 
silvamonl a tuturor membrilor 
echipei, apoi cooptare i do noi 
membri, lorman a lor

— Satisfacții?
— Maj multe dar 

deos bita. Odată cu 
mea, a lest cooptat
formației, lini nv ii Martin Pe 
tru Domokoș. Anul tr< yt a 
terminal stagiul militar 11 vi- 
natori de munte. Este bun 
•'Inor c.i și fi,ca mea Codruța, 

un bun alpinist. Sînt sigur 
că va fi la înălțimea încred'rii 
re i s-a acordat.

am una
i elragcr'-a

i imTil

SATISFACȚII DE
NICOLAE VLAIC, șeful formației: 

I Satisfacții? Cel mai mult mă bucură ca 
| ne menținem, ca reușim să întinerim e- 
Icliipa cu noi lini r i, buni sportivi, pasio

nați .ai muntelui. Avem mai mulți aspi- 
Iranți la titlul de salv amontist. Ne-am

octiput de atragerea lor, iar acum nc 
preocupa pregătirea, calificarea lor. Este Ir iranția viitoarelor noastre reușite, men
țin rea echipei in eșalonul de vîrf al cla- 
I.mv nliiltii in competițiile naționale.

GEORGE RE.SIGA: Slut unul dintre 
Imai tinerii membri ai formației. SatisLic- 

ția mea, după o participare electiva la 
. activul al i cchip i d • 3 ani, este număr d 
| mare <|,. intervenții, d< aeor.l.u'e a pi i- 

miilni ajutor unor oameni illați in 
j tuajij critice Pentru mine mai este o 
t m.ir" |.at i'.facț ic rid.car. i refugiului le 
1 la l’/ielir i. ca și faptul ca puni tul I
| I un aiii'o,. din Straji te m cms .le
j d ilare

SALVAMONTIST I 
I

PAUL C'AȚANA.Ș: Am făcut parte, | 
împreuna cu Zoii Paljanos și Ladislau , 
Poros din prima scrie, inaugurală, a ta- | 
berci .Salvamont din Botezat. Mai am sa- . 
tisfacția că am reușit să menținem an dc I 
an in buna stare dc funcționare instala- • 
țiile de transport, telesch i uri Ic — fără I 
să avem evenimente deosebite — și că ■ 
ele au dat un imbold fără precedent i 
practicării sporturilor de iarnă în Straja. |

IONEL MORAR: Ca unul dintre cei . 
mai vechi sal vamontiști din Lupeni. tru- I 
iese din plin bucuria pentru împlinirile 1 
echipei. Reușitele noastre se explică toc- I 
mai prin sj>iritnl de echipă, pasiunea 1 
pentiu munte, dragostea pentru natural 
care ne Înconjoară și pc care tr ■bilic să | 
o ap arăm. Satisfacția mea dc salvamon- . 
tist va fi și mai marc daca toți factorii | 
de caic depinde aitiv italca noastră vor I 
i ctiși să- și înv iscă cforturilc și prcocu- I 
parile pentru i n< susțin, toate acțiunile. I

ir.ij.it


ZORI NOI JOI, 18 FEBRUARIE 1993

M A R 7 1 S O A R E
tu PESTE 100 DE MODELE tMVINDE EN GROS.

SOCIETATEA COMERCIALĂ

< Pam/o - Com <
o o
o S. R. L CA

miCA gnflBLIClTATBI HOROSCOP

»

— adaosul comercial, numai 2 la sută!

PAMiN — COM S.B.L. — acționar unic.

domnul Pavel Haiducsi — iși arc sediul 

în Petroșani, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.

71 <in sediul fostei expoziții de mobilă). 

Intrarea se face prin ușa deschisă în ime

diata apropiere a stației de autobuze din 

Piața Victoriei. Telefon, 093/545391.

M A R 7 I S O A
Societatea Comercială IIILL

Petroșani
Telefon 545232 (lingă B.C.R.)

livrează la prețurile cele mai avantajoase din țară:

■ TELEVIZOARE COLOR JAPONEZE

— 57 canale
— diagonala 51 cm
— telecomandă
— termen garanție G luni

■ UȘI DE SIGURANȚA (metalice) pentru aparta
mente, case particulare, magazine ctc.

■ ZAI1AR import Ungaria (sub preț importator).
(1027)

ANIVERSARI

C1ND în buchetul vieții prinzi cel de-al 18-lea trandafir, 
dragă Ramona Rotaru, părinții, sora, frații și cumnatele îți urează 
multă sănătate, fericire și „La mulți ani !“. (1000)

SCUMPEI noastre Moriko Mihai, din Vulcan, îi dorim, cu 
ocazia zilei de naștere, ca viața să-i fie o imensă bucurie alături 
de cei dragi. Soțul Piști și fiii. (938)

PENTRU nașul Ghiță Mihalache, din partea finilor Doru, 
Emilia și Cosmin, multe zile fericite, „La mulți ani l“. (1013)

SOȚIA și fiica, Rita șl Alina, urează scumpului lor soț și 
tată Ghiță Mihalache, multă sănătate și zile senine. „La mulți 
ani (1013)

VINZARI—CUMPĂRĂRI

VlND video player Funai, 165 000 lei. Telefon 560663. (983)
V1ND convenabil Dacia 1100. Vulcan, strada Jiului, bloc A2 

intervenții (lingă Club), scara 2, ap. 14. Bîrlea Petre. (939)
VlND video recorder Funai, sigilat. Telefon 515805. (992)
CUMPĂR sau preiau contract apartament 2—3 sau 4 camere, 

în Petrila sau Petroșani. Relații la sediul „Impact Electronic** — 
Petrila, 8 Martie, bl. 39/14. Telefon 550456 ; 550106. (979)

VlND mobilă sufragerie, chioșc metalic amenajat, Fiat 1300 
cu motor rezervă și alte piese. Petroșani, Gh. Barițiu, nr. 24. (999)

VlND video player Orion. Petroșani, Gămin studențesc nr. 2, 
camera 328. (1007)

VlND apartament 2 camere. Petroșani, Aviatorilor, et. 3, sc. 
2/20. Preț negociabil. (1G09)

VlND video player Funai, sigilat. Petroșani, Independenței, 
21/11. (1010)

VlND urgent Dacia 1310, stare perfectă, Dreț convenabil. Pa- 
roșeni, str. Straja, nr. 8. Dimineața, telefon 570420, ins. Voican 
(mina Paroșeni). (1011)

VlND Lada, model 2005, 78 000 km, cu remorcă. Telefon
545812. (1016)

VlND televizor Funai, ultimul model, 1993 și magnetofon 
deosebit, sigilate. Telefon 543375. (1017)

VlND garsonieră în Lupeni, str. Bărbătcni, bloc 20, ap. Îl. 
Relații, la Primăria Lupeni, camera 4, telefon 560504, între orele 
7—15. (1018)

VlND receptoare satelit Philips, stereo, 100 canale. Telefon 
511271. (1020)

VlND mașină de spălat cu storcător. Telefon 543701. (1030)
VlND autoturism Dacia 1310. Aninoasa, Bujorului Cl/14 (Is- 

croni). (1031)

DIX ’ERSE

Exploatarea Minieră
1 s c r o n i
ORGANIZEAZĂ LICITAȚIE

ptntru închirierea unui teren in suprafață de 1300 
mp., situat in orașul Aninoasa (lingă podul Jiului), in 
data dc 2 martie 1993, ora 10.

Relații se pot obține la sediu] unității, din Aninoasa, 
str. Cătănești, nr. 32G, telefon 511215.

Regia Autonomă a Huilei 
Petroșani 

cu sediul in Petroșani, str. Timișoara nr. 2,
ORGANIZEAZĂ

Ia sediu, in data de 5 martie 1993, 
licitație deschisa 

a tarifelor la transporturi auto.
Tarlicipanții vor achita anticipat, la casieria REGIEI 

urna de 10000 Ici, laxă de participare.
Relații suplimentare la telefon 511790; 541780.

FAMILIA Tecșa Ioan roagă respectuos pe Maican Iustinei și 
familia Radu V. Radu, să restituie autoturismul IMS 1 HD 1594, 
luat abuziv. (1021)

SOCIETATEA Comercială F. Ilaus, Satu Mare, primește co
menzi prin depozitul Vulcan, str. Brazilor 6, pentru aragaze, con
gelatoare și frigidere. (1023)

SCHIMBURI LOCUINȚA

SCHIMB garsonieră confort I, proprietate. Petroșani, cu con
tract apartament 2—3—4 camere, cu balcon. Relații, Aviatorilor, 
38 B/16. (1008)

SGIIIMB apartament cu garsonieră, Petroșani, exclus Șerpărie. 
Independenței, 13/21, (1015)

PIERDERI

PIERDUT carnet student pe numele Ilanganu Adrian, elibe
rat de UT Petroșani, 11 declar nul. (1001)

PIERDUT carnet student pe numele Neagu Florinei, eliberat 
de UT Petroșani. 11 declar nul. (1005)

PIERDUT contract închiriere pe numele Șorlan Elena, elibe
rat de RAGCL Aninoasa. II declar nul. (1001)

PIERDUT legitimație nr. 181747, eliberată de Asociația Ve
teranilor dQ război Petroșani. O declar nulă. (1012)

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Merlușcă Nico- 
lae, eliberată de EM Valea de Brazi. O declar nulă. (1026)

PIERDUT legitimație serviciu pe numele Socaciu Iosif Ioan, 
eliberată de FM Vulcan. O declar nulă. (1028)

DECES

FAMILIA Nngv Cristian este alături de Alin în marea durere 
pricinuită de decesul mamei sale

SIMOTA AURELIA
Sincere condoleanțe. (1029)

COMEMORĂRI

SOȚUL și fiica amintesc, cu sufletele îndurerate, că au trecut 
6 luni de cînd i-a părăsit pentru totdeauna iubita lor

ȘANDOR DANIELA
Nu te vom uita niciodată. (1003)

MAMA și bunica, cu aceeași durere, readuc in memorie pe 
scumpa lor

ȘANDOR DANIELA
trecută prematur in veșnicie.

Odihnească in pace I (1019)

S AU SCURS 6 luni de la despărțirea dureroasă de buna lor 
ȘANDOR DANIEI A

Dumnezeu s-o odihnească I Soacra, cumn.iții, cumnatele șl 
nepoții. (1003)

Colnb.i.iUl de opinii și Informații „ZORI NOF* apare iub ecij.i 
bOCIETAȚH COMERCIALE .ZORI NOF' S.A.

Im-gislrafă la Registrul Comerțului aub nr
i >/• ’■ >i

ii vi. iincut: 307060201 — BCR Petroșani.
I II I (|>r : MIRCEA BUJOIIESCU
i mior executivi Ing. Alexandru BOGDAN

REDAI Ț1A Șl ADMINISTRAI IA ^675 
Petroșani str. Vicolae llalccscu nr. { 
Telefoane: 5I16G2 (dlrector-redactor șef); 
515972 (dlieclor executiv.administrativ 
difuzare), 511063, 5I24G1 (secții)

TIPARUL: Tipografia Petroșani str. 
Nicolac Bălccscu nr. 2. Telefon 511365.

VĂRSĂTOR — TIGRU
O vizită... așteptată vă lasă 

cu un gust amar.

PEȘTI — IEPURB
Vi se aiuncă o săgeată otrăvi

tă. și se pare că pînă la urmă 
o... luați în mînă.

BERBEC — DRAGON
Din lupta contrariilor, dv. vă 

alegeți cu o „contră".
TAUR — ȘARPE

Azi e soare și la ruși, și la romi, 
și la americani. Luați-o din a- 
proape în aproape!

GEMENI — CAL
El vă iubește,- ea vă dorește) 

mai greu e cu banii..,
RAG — OAIE

Toale spițele se unesc în cen
tru și formează roata, care se 

învîrtc, se învirle...
LEU — MAIMUȚA

Aveți puteri nebănuile asupra 
anturajului; folosiți-le cu mă
sură!

FECIOARA — COCOȘUL
Intre a cunoaște și a iubi e 

o mică... mare diferență, care 
contează foarte mult astăzi.

BALANȚA — CIINELB
Cineva drag vă testea?ă, prin 

avansuri insistente, fără vreo 
intenție concretă.

SCORPION — MISTREȚ
A pierde prin neprezentare e 

mai dureros decit a pierde prin 
luptă...

SĂGETĂTOR — ȘOROLAS
Aveți de luptat serios cu o 

ispită aprigă.
CAPRICORN — BOU

Vorba multă, drumul lung, 
omul prost, dar nu și surd — 
iată de ce trebuie să vă păziți 1

Materialele necomandate și 
nepunlicate nu «o restituie. Res
ponsabilitatea morală șl juildkă 
astiora corectitudinii datelor cu
prinse Iu articole aparțin, In 
exclusivitate, autorilor.

PROGRAMUL

JOI, 18 FEBRUARIE

7,00 ȚVM.
10,00 TVR Iași.
11,00 TVR Cluj.
12,00 Film artistic. ORAȘUL 

NOSTRU.
13.35 Desene animate.
14,00 Actualități.
14.15 Ora de muzică.
15,00 Preuniverșitana.
15.30 Teleșcoală.
16,00 Repere moldave.
16.30 Repere transilvane.
17,00 Actualități.
17,05 Magazin în limba germa

nă.
18,05 Povestea vorbei.
18.35 Tcle-dlscul muzicii popa-, 

lare.
19,00 Spectacolul lumii.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20.45 Film serial. DALLAS. Ep.

207. ț
21.45 Reflecții rutiere.
22,00 Microrecit il Tony l’utrino.
22.15 Azi in prim plan.
23,00 Actualități.
23.15 Confluențe.
21,00 închiderea programului.
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