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VAI DE MINE Șl DE NOI, 
A APĂRUI „COZMA DOI" !

Tocmai cind începuse țara și lumea 
să ne uite, pentru „minunatele" isprăvi 
din timpul mineriadelor, iată că s-a gă
sit cineva să readucă în atenție Valea 
Jiului- Și nu oricum — ci cu amenințări 
și ultimatumuri. Ieri dimineața, devreme, 
am primit la redacție un telefon de la 
conducerea postului național de radio. E- 
ram întrebați, cu o oarecare teamă, ce se 
intimplă în Valea Jiului și dacă vin iar 
minerii la București. Am rămas, „ca la 
dentist".

Explicația am gâsit-o in ziarul „Adevă
rul", de joi, 29 octombrie, sub un titlu in- 
citanti „AFLAȚI-O DE LA PRIMARUL 
MUNICIPIULUI PETROȘANI: VALEA 
JIULUI E LA LIMITA RĂBDĂRII". In 
interviul cu pricina, dl. primar Ghcorghe 
Stoicuța, vorbind la persoana întîi, dar 
în numele întregii Văii a Jiului (atenție,

primari de la Petrila, Vulcan, Lupeni, U- 
ricani și Aninoasa!), dind dovadă și de 
o documentare incompletă, instigă spirite
le. După ce înșiră multele nenorociri pe 
care le trăim In Valea Jiului (multe in
ventate de dinsul), primarul de Petroșani 
amenință: „Aflați-o de la primarul muni
cipiului Petroșani, nu de la alții: SITUA
ȚIA ESTE CUTREMURĂTOARE. îmi 
permit și un sfat i Valea Jiului nu trebuie 
neglijată. Mai mult nu spun". Sîntem de 
acord că Valea Jiului nu trebuie neglija
tă, dar asta seamănă a amenințare, care 
duce Ia destabilizare. In ziarul de mîine, 
vom dovedi că dl. primar a cam mințit 
(pe ici, pe colo), a vorbit și ceva „prostiu- 
țe", s-a cam lăudat și, mai ales, a inci
tat. A apărut „Cozma doi" ?

Mircea BUJORESCU

Doamnele de Hunedoara

Săptțmîna patimilor
St. Npolitice

Prin conținutul ei bogtft la 
manifestări și evenimente^ săp- 
tamina trecută poate li aprecia
tă ca o saptamina a patimilor 
pulitice, Aleșii națiunii, repre- 
zentind cele opt partide și gru
pări politice care au trecut pra
gul minim de reprezentare In 
Camera Deputaților și in Senat, 
au declanșat adevărate bătălii 
verbale pentru a-și impune punc
tele de vedere. S-au conturat, în

Ș linii generale, două grupări dis- 
i tinete. Formațiunii politice care

Ș Naționale, marii Învinși în alege- 
ț rile de la 27 septembrie, s-au si- 
§ tuat de partea opoziției, in pri- 
5 ma fază a Jocului politic opozl- 
$ ția a încercat o manevră abilă. 
Ș A cerut să I se cedeze, în mod 
a evident nedemocratic, pozițiile 

cheie de la președinția Camerei 
Deputaților și a Senatului, în 
schimbul susținerii unul guvern 
care să fie format de FDSN. D î- 
că manevra ar fi reușit, cele 
două camere legislative ar fi a- 
vut la președinție un reprezen
tat al FSN și altul al PNȚ-CD, 
ambii reprezentînd formațiuni 
politice care au întrunit la ale
gerile din 27 septembrie un nu
măr de voturi incomparabil mai 
mic decît cel al FDSN. Dar 
garanții ar fi avut FDSN-ul 
va fi întru totul sprijinit, în 
ceste condiții, viitorul guvern 
plan legislativ? Aceleași, în cel 
mai rău caz posibil. Un guvern 
poate să se mențină sau să ca
dă în cei patru ani de valabili
tate a actualului parlament. Dar 
președinții celor două 
legislative sînt aleși 
ga perioadă de patru 
datului...

Ideea unul guvern 
națională n-a avut 
cauză In prima fază 
politic. Dar In condițiile eșuării 
negocierilor, atunci cind s-au 
pus la vot, conform prevederilor 
democratice, candidaturile la pre
ședinția Camerei Deputaților și 
a Senatului, majoritatea tăcută

deține majoritatea mandatelor in 
cele două camere legislative, i 
s-au alăturat, de la bun început, 
In mod deschis, reprezentanții 
grupării parlamentare a Partidei 
naționale. Cum era de prevăzut, 
reprezentanții Frontului Salvării
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și-a spus cuvintul. Au fost aleși, 
Încă de la primul tur de scrutin, 
cu o majoritate confortabilă, can
didați! propuși de FDSN.

Pretențiile exagerate ale o- 
poziției au suferit un eșec. De
mocrația și-a spus cuvintul.

Nu s-a încheiat insa temati
ca arzătoare a constituirii comi
siilor și alegerii celorlalți în
gâne de lucru ale camerelor le
gislative și a aparut ca o bom 
bă politică declarația de la Ciuj- 
Napoca, privind problema națio
nală. Introdusă pe ordinea de 
zi, cu prioritate, deși existau al
te priorități, aberanta declarație 
semnată de parlamentari 
UDMR, a primit o ripostă 
mă. S-a dovedit, de fapt, că 
tida naționala este cu mult 
largă decît cea constituită în _ 
parlamentar. Alături de parla
mentarii reprezentînd FDSN 
PUNR, PRM și PSM. au luat o 
atitudine fără echivoc, de con 
damnare a declarației, gruptn i 
parlamentare reprezentînd opo
ziția. Nu este vorba de o reac
ție extremistă, așa cum încear
că să susțină, în mod lamenta
bil. cunoscuți extremiști parla
mentari din UDMR. Ci de o reac
ție firească atunci cînd r vorb.i 
de a pune în discuție integrita
tea teritorială a țării. Primul val 
a trecut. Și vor mai fi și alte 
valuri politice pe această ternii 
fierbinte. Important este însă ca 
s-au pus în continuare la lucru 
cele două camere legislative. Iar 
președintele țări și-a depus ,1u- 
rămîntul în fața Parlamentuii'i. 
încet, dar sigur. înaintăm ne ca 
lea democrației și constituirii 
structurilor statului de drept

Lupta politică pentru numire.i 
primului ministru și constituirea 
guvernului ne va mai rezerva 
desigur unele surprize. Un sin
gur lucru e clar: din tontă zb i 
terea care antrenează atîtea pa
timi politice, se desprinre că 
nu există drum de întoarcere. 
Din fază el inferioară cu mani 
festărl violente de stradă, demn 
crația a înaintat în sfera supe
rioară a dezbaterilor de Idei. 1 i 
nivel parlamentar, asa cum este 
normal într-un stat de drept.
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Consfătuirea „Ingineria și 
medicina in protecția omului"

D " a nu știati, afleiți de la 
noi , ,i, încă din luna august a 
ac -stui an, in Valea Jiului a luat 
ființa „Societatea Doamnelor de 
Hunedoara". l.ste vorba despre. 
O societate apolitică, nor> profit, 
care militc ,ză pentru ridiuuea 
conrlițioj fen.-ii la nivelul „stan
dardelor". Din-olo de ineditul I- 
noi.i1' . D '.minele de Hun do.'l- 
< . oii' «zâ a 'Juni și a tivi-

tați cu caracter umanitar, utile 
și plăcute. De ultima oră, sin- 
tem inform.iți că se'organizcază 
primul curs aplicativ. Este vor
ba, în speță, despre un curs in
tensiv de limba fram-eză (limbaj 
turistic, comercial și de cores
pondență). Informațiile se pot 
primi la Casa de cultura din Pe- 
Iroșani, telefon 511 Itt.'l.

Doamnelor și domnișoarelor, 
franțuziți v.rl (M, B )

ln zilele de 6—7 noiembrie a.c. se va desfășura, la Stația 
centrala de salvare miniera SALVAMIN — Petroșani, cca dc-a 
doua consfătuire „Ingineria și medicina în protecția omului". 
Consfătuirea este organizată de Fundația 1MPRO, în colaborare 
cu ICSPM București, Direcția sanitară a județului Hunedoara. 
RA11 Petroșani. Clinica de anestcz.ie-tcrapic intensivă Tg. Mureș, 
UT Petroșani, Spitalul orășenesc Lupeni și Inspectoratul de stat 
pentru protecția muncii — grupa Petroșani.

Consfătuirea arc in program dezbateri pe trei teme principa
le : „Actualități *n sistemul urgențelor medicale, Asistența pre- 
spit.dice iscă la locul accidentului — domiciliu, loc de muncă, 
salvare montană — transport la unitatea medicala specializată" | 
„Măsuri de protecția mediului. Stu nul și obiectivele privind de
poluarea apelor Văii Jiului" ) „Problemele securității muncii cu 
specific minier in etapa actuală a economici de piață".

La susținerea temelor prevăzute și-au anunțat participarea 
specialiști de pr< tieiu din Invățămintiil superior, medical și 
tehnic, din Bucure,tl, Tg. Mureș și Pe troșani, cadre- do speciali >t| 
din pioducțic și cercetare ln domeniul protecției muncii din țara 
și chiar de peste hotare. (I U.)

Societatea Culturală „Valea Jiului
30 Oc tombrie’, în cadru] intiliiiiii lillrțile inimic ifiitibiî, ș ;1 coirlituit

7, EXPOZIȚIE
Cinenialogr iful „Victoria" din 

Petro,ani tinde 'a devină lin 3- 
șeziniînl ele cultură multilateral 
Pe lingă spectacolele de film, 
realizate în condiții tehnice deo
sebite, nici se vor vernisa perierile 
expoziții de artă pin Jitii șl foto, 
grafică. Prima e -.poziție, joi, 5 
lioieiubi ie.

C. N. A. 
amină

La întrebările repetat” al” la 
cuitorilor orașului Petroșun 
privind intrarea în fiincuun' 
postului privat de televiziune 
prin cablu, pe care o anunțam 
pentru sfirșitul lunii octombrie, 
sinlem in măsură să răspund m. 
Intre timp, dl Ion Manele. în
treprinzătorul particular ce a 
avut curajul s., porm ,i ’n I i 
drum cu așa ceva, a f ir ut rost 
di' fondurile m ccsan precum 
și de insfnlalit, urmînd să obțină 
autorizații do funcționare lin 
partea Consiliului Naiion.il >1 
Audiuvizu ilulnl (CNA). lucru 
ce este puțin ma, complh af d- 
oarece s| astfel de post ni 'prin 
cablu) tr bule’ sa urmez,- a,. ași 
procedură, ca și posturile terito
riala de emisie li .eclidun >1 . A >a 
că dl M.inole s a înscris la 
convinsul p-litru ol.țiin-rcn *1- 
torizațici, minimi ca CNA. tare 
de-.ic.imd it.l i-i amîn.it fminitr»- 
l irc.-i în tonte cazurile, sa li 
In discuție și cazul d n P'tr»- 
șani. (Ci C.)

Naiion.il
am%25c3%25aen.it
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• a
• aCabanele Văii liului

Astăzi, 
„Motelul Gambrinus" 

O cabană care n-a fost ocolită de nimeni. O cabană căutată, 
tot mai des de „provinciali", dar in primul rînd de localnici. O 
cabană care, in sfîrșit. .și-a redescoperit vocația de a primi fără 
reținere orice turist orice client. O cabană care „trimite" Jiul 
spre... Dunăre. Vara, miros de afine, miros de codru verde. Iarna, 
un punct luminos intre ccr și pămînt. Zăpadă și... căldură. Așe- 
zat;l la întretăierea drumurilor care duc in „RFG“ (o glumă, de
și ur). spre porțile Uixcaniuluj și in același timp spre Țara Ila- 
țigului.

I ocuri de .azare : 43. Apă rece și apă calda din ce in ce mai 
multă. Lucrările de tcrmoficare s-au terminat, igienizare comple
ta, cos ■ ire in cam. re. locuri la mese, in restaurant. 96. O sală 
primitoare cu vedere p’n i la.. Dunăre, Reni u că Jiul trece 
t U-U-ăter, salutind parcă nemișcata așezare.

F rmați a de muzica ușoară ERGOTON, 1 ’zrmard î IurLtii, 
invitații și cbenții. Joi, vineri, sîmb.ită o duminică între orele 
17—2?. . miere de p trecere, cintcce d. voie bună.

,\"u 1 i sc micii, grătarele, ciorba de burtă, alte specialități. 
M.c '• in. rin- cina — la prețuii suportabile. 12 persoane în 
sluj!-., tuturor celor prezenți, a celor care vin, a celor care 
ple. i. Pers n l cobii, at. ambianța extraordinară, mese coman
dam or. ani . mese fi stive, Un pali un și o unit itc. Și
ni i in' li i. I .a Gambrinus I

Din lumea cinemato^raiiei

Privind „Basic instinct" cu ochii personajuluiI!
■ a
■ a
■ a
■a 
■a■ a
■ a 
•a 
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■ a

;; Despre filmul jucat împreună 
•• cu Michael Douglis, Sharon Sto- 
;; ne spune, rczumînd la esențial: 
;; „EXCITANT11.
!! După succesul uriaș cu „Baslo 
I! instinct", pentru Sharon nimic 
I! nu mai este ca înainte. „Am 
!! cîșligat mai mult de 1 milion de
• ! dolari. In plus, am acum liber-, 
I! tatea de a-mi alege filmele în 
;j care voi juca, la fel ca marile
■ ; staruri ale Hollyvvoodului. Chiar
• ; dacă producătorii sînt la picioa- 
;; rele sale, nu .și-a pierdut capul. 
;; „înainte de toate, vreau să-mi 
;; iau revanșa față de trecut...11
I! Multe actrițe au refuzat ro
ii Iul din „Basic instinct11. Printre 
II acestea Michelle Pfaiffer, dulia 
I! Roberts, Kim Basinger. înaintea 
II filmului „B.I.“, Sharon a jucat 
I! in „Total Rccall11 în care a avut, 
I! in avanpremieră, o scenă de dra- 
I! goste foarte tare cu Arnold
• i Schvv irzeng r. „Avînd in vodc
ii re aceasta, producătorul s-a gin
ii lit că ar putea asigura prin mi-
• ' ne scenele intime cu Micliael

feminin principal
Douglas și... • Leilonj Sorelle1*. 
Personajul Catherinei Tromcll a 
fascinat-o, considerînd acest rol, 
pentru cineva care a împlinit 33 
de ani, șansa carierei. „Am aș
teptat aproape zece ani un rol 
mare. Nu sînt ranchiunoasă, dar 
cu siguranță, la I-Iollywood cei 
ce m-au făcut să sufăr vor plăti11.

Scenele de dragoste din film 
au provocat scandal în S.U.A. 
„Mă așteptam la așa ceva. Sce
nele intime clin filmele ameri
cane mă fac să rîd. Cuplurile se 
îmbrățișează, încep să se dez
brace... apoi camera se deplasea
ză discret spre lustra din plafon. 
Evident, în „Basic instinct11 sce
nele sînt foaie explicite. Fără 
înconjur. Scandalul a fost prefa
bricat de asociațiile de lesbicne 
și homosexuali, care au profitat 
pentru a-și face publicitate. Ei 
consideră că e un film împotri
va lor. Cu toate presiunile îm
potriva filmului, el este încă nr. 
1 in box-office. „Mă regăsesc u- 
neori în timpul acelor săptă-

min; în care turnam 10—12 ora 
pe zi Ia scenele de dragoste cu 
Michael. A fost foarte agreabil. 
Foarte excitant".

S-ar putea să existe o conti
nuare a filmului „Basic instinct”. 
Dar asta e funcție de scenariu 
,și de dispoziția lui Sharon. „Din 
păcate, momentan primesc doar 
oferte pentru roluri de fete de- 
tractate, nimfomane, corupătoare 
de soți șl de minori..."

Viața intimă îi este marcată 
de relația cu Michael Greenburg. 
Cu toate acestea, remarcă faptul 
că „aceasta nu putea dura prea 
mult11. N-a durat, de altfel, de- 
cît 3 ani. „îmi plac bărbații. Am 
și pus ochii pe unul. Nu e nici 
actor, nici producător, ci cîntă- 
reț de muzică country. Numele 
său este Dvvight Yokham. Ne am 
întîlnit Ia Phoenix, Arizona. un
de făceam reclamă pentru niște 
ceasuri. Am petrecut două zile 
împreună. E sc?y, rece și il a- 
dor“. S-ar putea să-i treacă, 
totuși...Dori I XI \MI U
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ORIZONT\L: 1, D Sus iți da lum’mi; 2. M »r- 

iii ui dc pic ic adunate (sg.); 3. Sodiu (cit) — 
A'-ciur in mi r -t. lntr-0 loja; 4. Cuta (aht) — 
Fiii — Arcul buc d irului; 6. Acre! — Ccrtăi/ț 
(pop); 6. In antichitate asta lost taiat dc să
lii i împărătească — Jn direcții degetului, ci 
să sara-n ochi; 7. Numeral — Ins. < ,i inițiale 
]x ntru futti.dișlii din M u lia —■ O placa ce 
cs1“ i.dcata in picioare; 8, Iau fața la iin's.iie 
— Suprafața; 9. Imagini slint. — Chcstij dc 
intriga; II). Inc,” di și la a Inel.

VBBT1CAI.: 1. Un dans al < urni nume d - 
semm aza birla (pl); 2. Ieșita în aluri timpului; 
3. Număr scurt — Acoperișul lonpor ir al lu
mii; 1. Catedrală — < liniere (pop); a. Distanța 
intre două bare dc Iar; G. l’ui de llo ,re — 
CI mă l.i mijloci ;' 7. 'J'rej moli culc de amoniac! 
— A face obrazul cinat; 8. Panglieiița — Pana; 
P. I’en! — Dați pe laț.ă; 10. De mare folo .

Dezlegare.! careului iip.irut în iiiint.i >d tre
cut. Orizontal: Altercații — D.uăcit — Ur — 
Mc — R — R —Ați — Ir.i — U — Imaș — 
Rlbozoni — I — Americani — Borș — Amari — 
Iga — 1 — | _ Ol — Leniițn — A/.<) — An- 
Impozit.
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Hrădel“

Hloutăti 
editor tale

Doamna Lucia Stan, șefa Li
brăriei Ion 'Creangă, din Petro
șani. ne recomandă: Mazo de la 
Roche — Jalna ; Umberto Eco 
— Num 'c Tran lafirului; Vicki 
Battm — Marion; Ernest IIc- 
mingvvay — Adio arme; Mar

nei Mitchcll — Re aripile 
vântului; 
nie și 
Familia 
Moartea 
Po’.vys - 
vis ălutd ’ch 
Un "lor; z\.I<. 
misterioasă a Vcronieăi 
Rodica Ojog Bi luivc.iitu 
lania si misterul din par.- ; 
ca.mbole — volumele 9. IU. 11 
lAnimoi Cbopi’r — Ultim 1 
hican; .\lexiindre Dum.. 
Con! 'c de Monte Cnsiu; 
ciul Zcvaco — Rivalul R'

Icmirlre Dnm.is — C a 
uz Tu firi.
Și o noutate d« utlimă 

M’ion Vl’.ilk — M ha.l Ia 
precum și un foarte ini res.mt 
album despre celebrul rtar ame
rican.

Incepînd de săptămîna 
re vom < 
editoriale, 
cititorilor 
pariții din 
literaturii: 
Iar ele.

Marion; Ernest
— Adio arme; 

Re
Irving Slone — Ago- 

<taz; B ut Il’irschfeld — 
Ev .ir; Ion Greci —• 
Lebedei; John C> v,- r 

Cercul Națiunilor; Ir- 
— Labirintul des- 
Gr 'n — i'-.mai-i a 

More;
- Me- 

Ro- 
12;

mo-

'II- 
ciiii:
tr. i

o, a : 
le n.

viitoa- 
cxtind's n,ja noutățile” 

, aducînd la cunoștința 
noștri si ultimele n- 
celel.Jtc domenii ale 
tehnic, medical, șco-
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O paradă a m<>dci, indiferent ce s-ar spune, captează totalm.ntc 
atenția publicului .spectator. Partea feminină urmărește cu deose
bita atenție linia modei, în tiirfp ce bărbații o urmăresc pe cea 
a... manech m ior. Vorba ceea: gusturile nu SC discută. Se pare că 
Soi ii-l.il- a Comercială „Stil" SA Vulcan — Fabrica de conf« ții 
— se aliniază ccrințcbii economiei dc piață. Nu ratează nici o o- 
cazie dc a-.fi etala produsele, noutățile. Așa a fost s .pl..mîna tre
cută la Clubul militar Vulosm. Ce propune pentru perioada toam- 
n.i-im mi lirma „.Stil1' in materie de vestimentație. I lista, dreaptă 
sau ampla, lum ție dc conformația „modelului". Este la modă încă 
fusta pantalon. Se po.u'tB compleul, format din fustă șl jachetă. 
Vedeta colecției este jacheta — swetcr. un model reușit. Tarde- 
sielc sînt prcvS’.uti- cu glugă, ti unsformabilă în guler, cu ajuto
rul unui fermoar. () chestie lo.irlc la modă și pe alte meridiane. 
Culorile sini pastelate, in t'mur.le toamnei, ruginiu, bej. >n .r >n, 
mov. Se poartă (.amur Ic mici, combin iții de verde, pri r.ichl 
și li cz cu negru.

Doamnelor și domnișoarelor. aveți de unde alei •
mai sfațl pc findin i: Iaci ți Ic o „bucurie" soților și 
dumneavoastră.
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Jiul - noul „premier”
JIUL PETROȘANI — METALURGISTUL CUGIR 4—1 (1—0). 

Spectatori — circa 4000; teren bun; șuturi la poartă : 21—5; pe 
poartă: 15—3, cornele: 22—4, ocazii de gol: 12—5. Au marcat : 
Dodu. min. 30, din 11 m, Stancu a lost faultat în careu; Cristescu, 
min. 48, a centrat, de pe dreapta, Stancu; Popa, min. 55, din ca
reul mic, a greșit Stăncic; Militaru, min. 57. șut puternic pe 
lingă Alcxoi; Dodu, min. 80, din 11 m, a fost faultat Stancu. Car
tonașe galbene: Moldovan Grațian (Metalurgistul). în min. 35, 
Alexoi — portarul oaspeților — a ratat o lot itură de pedeapsă,- 
trimițind mingea în bara transversală.

A arbitrat Pop Gheorghe — ajutat de Boda Zoltan (ambii din 
Tg. Mureș) și Pavel Bogdan (Reghin).

Observator federal, Constantin Bitlan (Craiova).
Partida a fost transmisă de

în min. 3 Militaru era faultat 
* doua oară. Loviturile libere 
s-au dus amîndouă peste poartă, 
în min. 8, Jiul era la al cinci
lea corner. Radu Militaru, Stan
cu s-au aflat în fața golului, 
dar Alcxoi, care avea să devină 
emul partidei, a hipnotizat pur 
și simplu, atacanții din preajmă. 
Dodu și-a încercat piciorul de 
-ut, dar mingea i-a jucat feste. 
In min. 20, la 0—0, Moldovan a 
t. mis pe lingă Ghițan .și pe lin
gă bară, "chim 1 a imitat la 
urm; *-rul contraatac. A fost 
lindul lui Stoica să „ocoleasc.r 
-i el poarta. Radu l-a „intin-“ re 
.Xlc" 'i, min. 28. iar Militaru a 
trimi din 5 m p.-le tran-ver i- 
1 A f 4 pin.; .ii- i lup'.a pentru 
» i'iv.mi r.i". I -Pil nu . !

î at.

Radio Craiova.
în min. 30, după o pătrundere 

perpendiculară pe poartă Stan
cu a fost faultat în careu și cen
tralul Pop Gheorghe a acordat 
penalty. A executat Dodu, pu
ternic, și 1—0. Acum Jiul a pre
luat șefia clasamentului. în min. 
35 s-a acordat oaspeților un 11 
m bizar, pe care Alexoi, specia
listul celor 13 goluri marcate 
din penalty — l-a ratat, trimi- 
țînd balonul în transversală. A 
ratat și Militaru. min. 38, a scos 
Balea aproape de pe linia por
ții, min. 40, a șutat Radu. min. 
42, și, din nou Militaru, min. 4 1 
a trimis pestc poartă.

Repriza a doua a inc pul ful
minant. Stoica a făcut o cursă de 
10 m, a șutat, dar a fost corn r 

i imediat. centrarea lui Stan n 
a lo' t rcluat.i în go] de Crist. ,

al seriei
cu, cu capul, min. 48. A fost des
prinderea. Dodu a trimis în ba
ră, min. 52, o „folia seca“, iar 
în min. 54, mingea a circulat ea 
pe sfoară fără ca oaspeții să o 
atingă, doar ultimul apărător (A- 
lexoi) reușind sfl evite încă un 
gol, din bocancul Iul Stancu. în 
min. 55 Popa (Metalurgistul) a 
înscris imparabil din careul mic, 
după ce Stăncic a „șters“ greșit 
mingea. S-a „răzbunat" Militaru. 
min. 57, cînd a șutat năpraznlc 
din careu, pe lingă Alexoi, ri- 
dicînd scorul la 3—1.

Bombardamentele la poarta 
oaspeților n-au încetai. Stoica, 
Gașpar, Dodu, Radu, Militaru, 
Stăncic, Stancu n-au putut însă 
să-1 învingă, în situații limită 
pe veteranul portar (33 ani), dar 
a fost totuși 4—1 pentru Jiul, 
cînd Dodu a transformat al doi
lea penalty (acordat după unii... 
cu ușurință). Victorie clară a 
gazdelor care au trecut peste cel 
mai greu moment psihologic — 
preluarea șefiei. Dar gr, ul abia 
acum începe.

Dorcl NEAMȚU

Vasile Stafie, student la Universitatea 
de management București

Aflăm cu bucurie că dl Vasile Stafie, organizatorul de me
ciuri de la AS Minerul Lupeni, cel care l-a lansat pe Tudoiache 
in marea „arenă" a Rapidului s-a înscris la Universitatea inde
pendentă „Dimitrie Cantemir" din București — urmînd ca duoă 
trei ani să devină astfel, primul manager în sport din Valea Jiu
lui. Cine îl urmează ?

Rugby - Cupa României
Minerul Lupeni 

învinsa la Sibiu

R zu’tatsle concursit ui pionosport 
ciul 1 no^nbrie 1392

i — D -a E; u,a unul -t 7. Mii m — Torinu x
? ’ ** ■' j m îul r- 1, 8. 1 o . i — Inti-r

• ■ i : ’ 11 1 I.’or .i — l:>
i l — - -Ili.l r 10.

11.
■ >« i 1', • >t
Cdr, • " - T.a io

1
““ 1 •(Milei 1 U. C- Hî! — Vc.-i'.ia lfi 1 ? i is — n < , t 1- 13. Ci i . i, ■ — As. oi i 1

1
*

Cluj
i)ro-

Libardi, „furat” 
Iti Teliue

Duminică, la Teliue, in cadrul 
lupei a XII «, arbitrii Mclha 

> ind.iiclu ,și David (din colegiul 
Ora.ale) au frustat echipa Mine
rul Vulcan de o victorie ce o 
merita, arbitrind de-o manieră 
incalificabilă. „Aibiirul Mclhu nu 
are ce căuta în fotbal. Nu este 
admisibil ca un arbitru sa aibă 
o astfel de prestație. Contest a 
cest arbitru, nu am făcut nici
odată așa cc va, pină acum. Poa
te mă pindesc să ne retr r ?âi 
din acest campionat, v â înd sa 
intern ținta tuturor arbitraj lor. 

Așa xA-a nu se’Tnal poate", a de- 
bi.al antrenorul echipei mineri

lor din X " m Rezultatul în’il- 
ai ii a lo-.l 2- 2 (0—1).

CSM SIBIU — MINERUL LUPENI 8--3 (5—3). Ambele echipe 
s-att prezentat fără cițiva titulari (la oaspeți au lipsit Su.șinschi, 
Năstase, Ceru), dar jocul a fost unul de angajament, cu destule 
virtuți tehnice, aplaudate de cei prezenți în tribună După o ta
tonare prelungită, în care Minerul a dominat la tușă, și pe gră
madă, cei care au deschis scorul au fost gazdele, printr-un eseu 
la centru, cu largul concurs al liniei de treisferturi. Transforma
rea a fost insă ratată. Oaspeții și au continuat „ofensiva" și au 
reușit apropierea printr-o lovitură de pedeapsă, pe care Pândele 
a trimis-o printre bare, reducînd din diferență. Repriza s-a în
cheiat cu acest scor stnns, 5—3.

După pauză, deși forțele au fost egale, lupt ( pentru balon a 
fost mai mult la mijlocul terenului. S-a jucat cu tușe lungi, cu 
pătrunderi pe partea închisă încercînd molul. Iar nu s-a reu?it 
decit tîrziu desprinderea. Gazdele au mai beneli lat de o lovitură 
de pedeapsă pe care au transformat-o, ajungînd la 8—3. Cu toate 
eforturile Minerului de a restabili diferența, rezultatul a rămas 
același, cel stabilit după această transformare. Victoria este me
ritată. mai tlles că CSM Sibiu conduce în clasament, avind mari 
șanse de a cî.știga, în. acest an, campionatul Oaspeții au d ivedit 
insă că s-.au acomod it repede cu vîrfurile rugby-ului și au făcut 
încă tm antrenament ulii p nlru dificilul meci din capitala Bi- 
natului — Timișoara, unde, sîmbătă, voi intîlni într-o partidă 
forte, puternica formație Universitatea

Cu echipa completă < u Divid inlpis rt j.nl de la 1 >t. Va-ile 
Bercii încearcă sa treacă Bega n un optimism propriu, r. i ’it 
la echipa pc care o conduce

Doeiw (MâiBCu’usâ Lapciși) 
la

După lungi tratative cu echip i -lin Ungaria și. bine, nț i ui 
pioba de joc, foitul titular al echipei Minerului Lupeni - i ml . ; 
dreapta — j primit dezlegare, pentru un an de zile [. o 
cliipa ungara Kecskenn* ,n schimbul unei importante nti 'i. 
de echipament sportiv. Aș.iuar. la Min-ml I.up< ni s - t ■ it-i 
pe .cum cij m-i bun • rai p.țntru . . imli « ăti ' 1 la-i-i' o i ■ . ■ 
par-mța to da.

1 oibal, divizia naționala
R ,Z' l.'l XTE TEHNICE: Oțelul Galați — D, 

' ui 1 ni a I-haila 2—0; Universitatea Ci n — 
Sportul Studențesc 2—0; Fc 1*1 m ști — „IMli" 
l'iinișoar.i J 1; FC Si-Rnj Bj-ău — Dinam ■ 
0—0; l’r • ul Bucur .li — l-:l ctrojjulise 
iova 0—0; Univ. Craiova — C.SM RedaI

Ura-
3 — 2-■

— Armătura Zii' u 1—1 ; Tr.lotoiul H, ;l
V 4.-- V, X Uf-

>v — Jiul IEI.11- $ Stî
5 ] iti

ana — lut r Sibiu 1 — 
Bisli i(a 1 (1; R ,pid —

0; FC Brașov — Gl >-
I ' il Consl.aii'a 2-- 0;■ - , 2 — 0; J i < 1 Putu. mi — M- ’ Jur ' ■ il r iu r l—-1.

i. x ^.xme:. l
UL \S X'lEX U

s-

J 1. - li 1J am 12 7 2 3 22 13 16 ( i ‘)
1.
o

Xlt.'l id
Dinami.i

12 10 1 1
12 8 3 1

6
25-7

11 
192 UTA 12 7 1 4 26—17 15 ( I 3) § 3. Rapid 12 6 4 2 18 ■ - 9 16

3 Corv in il 12 G 2 4 21 -13 11 ( . ') 4. Univ. Ciaiov.i 12 6 3 3 24- 1 1 1 )
4. Mî’trom Bra <v 12 5 1 3 13— 9 14 (12) 5. Gloria Bistrița 12 G 3 J 15— 8 15
5. FC Maiamureș 12 G 1 5 26— 12 13 ( 1 1) I 6. „U“ Cluj <12 G 1 j 13 — 12 13
G. [CUI Brașov 12 g’ 1 5 21—15 13 ( FD § 7. Eleclroputeis Cr.uova 12 o 3 1 10— 0 13
7. Gloria Reșița 12 G 1 5 15 — 11 13 ( 1 O I 8. FC Inter 12 5 3 4 1G—17 13
8. CE D robe ta 12 5 2 5 1 1-13 12 ( 0) $ 0. -Sportul sltid. 12 1 4 4 18—18 12

9. M t il-il Bocșa 12 G 0 6 21—23 12 ( 0) 10. Oțelul Galați 12 4)4 10—1-1 12
pl Armătura Z.il, u 12 6 0 G 18—22 12 ( 0) 1 11. „Poli" Timișoara I2 3 5 4 12—22 11
11 Jiul IFLIE Craiova 12 G 0 6 16—20 12 ( 0) 12. FG Br ișov 12 -1 2 6 9 14 10
13. Tractorul Brașov 12 1 3 5 15 15 11 (-D § 13. FC Ploiești J 2 1 l 7 18—19 9
13. EG Bihor 12 1 3 5 12—13 11 (-D 11. FG Fa iul 12 3 3 G JG—22 9
II. CER Timișoara 12 5 1 6 11—22 11 (-1) § 1’. Progresul 12 2 5 5 11-18 9
15. ' n .cu Alba Iulie 12 5 1 6 11-21 11 (-D § 16. Dacia Unir<-.i 12 2 4 G 11—16 8
16. Metalurgistul Gugir 12 1 2 G 29—31 10 (-2) 17. CSM R< .ița 12 2 2 8 12—30 6
17, Olimpia Satu Mari 1'2 3 2 7 20—22 8 (-1) 18. 1-’C Si-h-na Bacau 12 1 3 8 4—22 5
19. C FR Cluj 12 3 2 7 17—29 8 (-1) ETAPA X’IirOARE, 7 —8 noiembrie: Eles-

ETAPA VIITOARE, 7 noiembrie : Metalul Bocșa — IC1M tropulcrc — CSM Reșița; Dinamo — Progrcsull

Fotbal, div.zia B, seni a *1 -a
llEZI.'L'l A l i J El IX IC E ; Mm .-ml I -

Ga. Me‘ -n Al -.ba - 3- 2, R< Pv’A I
C. de Aig > 0—0; M.t.ilmg.-t il ‘--1 t ;
mii -a’-tu 3— I; 1-.' .-tui I i ni - ■ 1-C . al
G—I; P. ti ih.l Stoin i — Arii-o il i-â-jița I. 
M t ibirgistii] s ; iu — Cim.-nt'il Fivm 2 
mrea Al xan b a — CS Tirgoviște 1 — 0; C’SAI 
Caransebeș — Minei ni MuLasari 2—0, M.n
rul Anina — AS ‘Parost ni ?--0. Da ,-i i Pi'" ’ i
— M-nertil Urienni 1—2

CI. AS.-XX IEN3
1. Petrolul h1' ‘O 1 1 1 9 1 1 A — 1 4 1 ’
2 Cimrn'ul l-icni 1 1 8 1 a 37- 21 17
J. M nti ul Anina 1 l 8 1 ă 21 — 1 l 7
1. Viei. L de Arg.ș 1 1 7 2 5 22 2;' 16

5 Min rul 1 i.pdm 1 1 8 0 ti ■j.) Jl | 1>
G. Gaz Met in Media 14 7 1 6 27 i ; 1 >
7. Mim-rul Matasai i 13 7 1 3 31 R i >
8. Dacia Pitești 1 1 7 l 6 21 i l.i
9. Arsen il Reșița 1 4 7 1 6 29- 2; li

10. Minerul Uric.mi 1 1 7 1 6 2?>- 2-1 la
11. Unirea Aii v.ind- i 1 1 i 1 6 20-•24 lâ
12. CS lirgoviște 1 1 7 0 7 27—-1 1 1 4
13 AS Pardșeni 1 1 7 0 1 23 ■> J 1 4
1 1. Met. Slatirr i 1 1 G 2 6 17 —■ 16 14
15 CS.VI C.n anu - 1 l 6 1 7 23 26 1.1
16. ROX-'A Roșim i 1 1 5 2 7 2>- n 12

17. Șoimii Sibiu 1 1 5 1 8 23- 1 1
18. Metalurgistul Sa Iu . 1 1 5 1 8 i ■31 11
19. Electrica Fieni 13 5 0 8 17— 27 iQ
20. FC Caracal 1 1 1 2 1 1 16 1 1

ETAPA VIITOARE. 8 noiem brii Mm r.i! u-
rlcanj — Minerul Lupeni ; Gaz Metan Medi«> —

Brașov; Gorvinul — FG Maramureș) Unirea Alba Itilia — CFR 
Timișoara; CFR Cluj — Metrom Brașov) UF Tr. Scvcrin — UTA; 
Tiactorul Brașov — Gloria Reșița) Jiul 1EL1F Craiova — Jiul Pe
tro ani; Metalurgia-tul Sogir — FC Bihor; Armatura Zalău — O- 
Jimpia Șahi Marc-

1
 Sportul Studențcso — F(3 Selcna Bacăul Da

cia Unirea Brăila — F(3 Ploieștii „l’oli" Timi
șoara — „U“ Sluj; ITC Brașov r— Universitatea

5 Craiova; Gloi ia Bistrița — Ttap'îb F(? Farul 
5 — Șleau,-r, FC Inter — Oțelul

ltOVA Roșiori; Victoria C. de Argeș — Meta
lurgistul Slatina; Șoimii Sibiu — Electrica Fieni; 
FQ Caracal — Petrolul Stoina; Arsenal Reșița 
— Metal. Sadu) Cimentul J icni — Unirea Ale
xandria; CS Tirgoviște — GSM Caransebeș; Mi
neral Mălăsarl — Minerul Anine AS Paro- 
șenj — Dacia Pitești.
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PUBLICITATE MICA PUBLICITATE
canfort I, mobilată, Petroșani, str. Gen. Va- 
ap. 21, după ora 16. (5490)

Societatea Comercială
I
»»
I

„ASVIL,, S.A. IUPENI

VÎND garsonieră 
sile Milea, bloc 28B,

VÎND apartament 4 camere, decomandate, faianțat, gresiat. 
etaj II, post telefonic, zonă centrală și garaj metalic, zona poștei. 
Telefon 96/811475, după ora 17. (5335)

VÎND casă cu grădină, anexe, Mintia nr. 157 A. Telefon 
628174. (5466)

VÎND casă și grădină, Mintia nr. 144. Telefon 628174. (5465)
VÎND urgent apartament 2 camere confort I, etaj 10, cu 

telefon, Imediat ocupabil, zona pieței Petroșani. Informații Bar 
Phoenix Petrila. (5469)

Dacia 1300 cu

Hoec :c i

*

ORGANIZEAZĂ

în data de 16 noiembrie 1992, concurs pentru ocuparea
următoarelor posturi :

șef birou financiar.

planificator ;

— electrician ;

— lăcătuș ;

paznic incintă.

înscrierea și relații suplimentare, la biroul personal 
al societății, telefon 560151; 560452, interior 124.

în sprijinul agenților economici și al
populației „PÂ6INI NAȚIONALE" In 

municipiul Petroșani
De curind a ieșit de sub tipar PRIMUL CATALOG GENE

RAL DE PUBLICITATE AL ROMÂNIEI, editat de Agenția Na
țională de Presă .Rompres”, in SUA, In condiții grafice deosebite 

Cuprinzind majoritatea firmelor de stat ți particulare din 
ț i ă. cu adresa, nr. de telefon, fax, telex ți obiectul de activitate 
grupate pe domenii, In ordine alfabetică, dar și alte informații de 
interes general, cum *r fi: prefixul telefonic al tuturor orașelor 

n România, ca ți al principalelor țări și orașe comerciale al» 
lumii, diferența de fus orar fața de ora oficială a Bucureștilor, 
noul sistem de numerotare telefonică In România, serviciile d» 
urgență ț.a., catalogul este un instrument util dc lucru pentru toți 
«genții economici, precum și pentru persoanele particulare.

Oferind posibilitatea contactării operative a potențialilor par
teneri de afaceri sau a prestatorilor de servicii către populație, 
catalogul .Pagini naționale* nu poate lipsi de pe biroul de lucru 
dc la firmă sau de acasă.

Printre cei dornici de a intra în posesia catalogului, s-au 
deschis puncte de desfacere la : Petroșani — Teatrul Dramatlo 
„I.D. Sirbu*. telefon 541154 și — Banca Comercială.

I.a prețul de 4995 lei, catalogul poate fi cumpărat cu nume
rar. filă CEC sau dispoziție dc plată vizată dc banca aparținătoare 

NU EZITAȚI !
CUMPĂRAȚI catalogul .PAGINI NAȚIONALE", ghidul 

comercial, prm telefon, al țarii I

Filiala ele rețele electrice
Deva

ANUNȚA

toți agenții ctonoiniii (societăți comerciale, SUL, SNC, 
ctr.) ca, in conformitate cu H(.R 112/1992, prețui energiei 
electrice s-a stabilit, incepiml cil data dc 15 octombrie 
1992. |a 22,56 lei IsWli, pentru consumatorii alimentați la 

• 180 sau 220 V. Țariful pentru abonații casnici cămine la 
prețul de 6,00 lei MVh.

ECHIPA DE SERVICIU 
Secretar de rrdacțlr 

Ștefan CIMPOI 
Responsabil de număr

Jiorațiu ALEXALDltES' U 
Corectura i

Emilia ACHIREI ți Viorica HRIULKSCU

w

VIND 
(5479)

VIND 
Petroșani, 

VIND

nr. 4 HD 4477, Iscroni (Ungă Poliție)

apartament 3
telefon 542878.
video-pleyer „Funai 

ții, telefon 545181. între orele 10—20. (5486)
DIVERSE

camere, central, Alba Iulia. Informații 
după ora 17. (5481)

sigilat, preț convenabil. Informa-

SE ÎMPLINEȘTE, azi, un an dc nemărginită durere dc la 
decesul scumpei noastre

I’OPON MAI!IA 
soție, mania și bunica, care și-a dăruit inlrcaga-i viață familiei 
sale

Amintirea ci răminc veșnic in sufletele și inimile noastre. So
țul, fiica, ginerele și nepoții. (5178)

SOCIETATEA Comercială S. Ozarchevici Nova-Trans cu se
diul in Petroșani, str. Aviatorilor 19 B/6, angajează șofer catego
ria D, pentru autobuz RD 111. (5445)

SOCIETATEA Comercială Disco-Bar, angajează tinere, pînă 
în 25 ani, pentru meseria de ospătar și femei de serviciu. Relați, 
Disco-Bar Parîngul. (5474)

SOCIETATEA Comercială METACOM SRL, Viitorului PT 11 
angajează urgent prelucrător metale prin așchiere (frezor, strun
gar). Informații, la sediul societății sau telefon 560606. (5485) 

SCnlMBURI LOCUINȚA
SCHIMB garsonieră, confort ( Petrila. cu apartament sau

garsonieră Petroșani, exclus Aeroport. Telefon 545363. (5461)
SCHIMB garsonieră confort I Petrila. Alexandru Sahla, 23B3 

cu similar Petroșani. Informații, str. Aviatorilor 34/77, între o- 
rele 12—16. (5482)

OECESR
FAMILIA îndoliată anunță dispariția, după o lungă fi foarte 

grea suferință a celui care a fost un minunat soț. tată, bunic fi 
frate

JlMBOREAN CORNEL
Odihnească-se-n pace !
Inmormintarea azi, ora 13, de la Biserica Evanghelică. (5487)
FAMILIILE Precul, Roman ți Ilalasz anunță înhumarea Ce

rinței dragei lor mame ți mătușă
prof. PRECUL 1RMA 

la cimitirul Petroșani, marți, 3 noiembrie ora <4, decedată fn Cu* 
nada, la 21 iunie 1991. (5462)

CU ADINCA durere în inimi, familiile Șodolescu anunță că 
s-a stins din viață, după o grea ți nemiloasă suferință, iubita lor 
soție mamă, soacră ți bunică

ȘODOLESCU FIRUȚA (58 ani)
Spiritul ei generos, atașamentul profund și dragostea pentru 

noi ne vor fi amintiri pentru totdeauna.
Dumnezeu să-i odihnească sufletul ei plin de căldură. (5470)
FAMILIA Spătar® împărtășește durerea familiilor Șodolescu 

ia greaua pierdere pricinuită de dispariția dintre noi a celei care 
a fost, distinsa

ȘODOLESCU FIRUȚA
Transmitem condoleanțe familiilor îndoliate. 

Fie-i țarina ușoară! (5471)
FAMILIA Takacs este alături de familia Șodolescu ia marea 

durere pricinuită de decesul celei care a fost
ȘODOLESCU FIRUȚA

Nu o vom uita niciodată. Sincere condoleanțe. (5484)
SINCERE condoleanțe familiei Șodolescu din partea colecti

vului Maternității pentru pierderea celei ce a fost soție, mamă ți 
bunică

ȘODOLESCU F1KA (5480)
COLECTIVUL secției ATI este alături de d-na doctor Șodo

lescu, la dispariția prematură a mamei soacre. (5476)
COLECTIVUL Farmaciei „Carpați** din Petroșani este îndu

rerat de moartea colegei lor
ȘODOLESCU FIRUȚA

Sincere condoleanțe familiilor îndoliate. (5473).

SOȚIA Elena, fiul Ștefan, nota Mariana, fiica Luci, ginerele 
Viorrl, fratele Ștefan, cumnata Ana, nepoatele Anca și Adela a- 
nunță dispariția fulgerătoare a celui care a fost

HERULA CONSTANTIN
un bun soț. lată, socru ți bunic.

Inniorininlarca va avea loc marți, ora 11, de la d<>. .«• iliu.

COMEMORĂRI
FAMILIA MERK anunța cu durere in suflet că s-a scurs un 

an de cînd scumpa noastră mamă soacră ți bunica ne-a părăsit 
pentru totdeauna

FHUMOSU MA1HA
Lacrimi și flori pe mormnitul ci. Nu tc vom uita niciodată. 

(5175)

Cotidianul de opinii șl Informații al 
Văii Jiului „ZORI NOI” e«te rcnliz.nl de 

«or o • i a | ia COMERCIALA
.ZORI NOI” S A. 

nfilnțală confoirn De 
•Iriei nr. 2(18/12.06 1991 
■ Prefecturii județului 
hunedoara.

Director
11 llt F.A liUJORI SCU

Materialele ncromandate și nePu- 
blicate nu se restituie. Responsabili
tatea morală și juridică asupra co
rectitudinii datelor cuprinse in arti
cole aparfino. în exclusivitate, autori
lor.

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)
Dorința de cîștig suplimentar 

vă este satisfăcută, parțial, în- 
tr-o formă legală.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 26 decembrie)

In urma unei discuții cu un 
om de aleasă cultură, vă regăsiți 
echilibrul interior și stabiliți o 
strategie de perspectivă.

CAPRICORN
(21 decembrie —■ 49 Ianuarie)

Ascensiunea dv. e barată da
torită credinței unora in sim
boluri.

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

Dacă aveți de rezolvat o pro
blemă delicată, bizuiți-vă pe cei 
care tac.

PEȘTI 
(19 februarie — 20 MMrOal

Organizarea defectuoasă â mun
cii afectează relațiile dv. cu su
periorii.

BERBEO
(21 marile — 30 aprtllo)

Verticalitatea coloanei e trăsl- 
tura cel mai puțin agreată. In 
mediul cu care faceți cunoștință 
astăzi.

(21
Evitați 

sigențal

TAUR
■ priila — It măi) 
radicalismul și Intran-

GEMENI
(31 aml — 21 lacile)

Tergiversarea luării unei fi®, 
tăriri seamănă îndoială (n sufle
tul celui ce vă iubește.

RAO
03 laalo — 22 tailM

VI se va solicita reluarea re
lațiilor cu o persoană care v-a 
jignit.

LEU
(23 Iulie — II augaaf)

Aveți de-a face cu un om car® 
poate să vă cumpere. Nu dezvă- 
luiți prea devreme prețul!

FECIOARA
(23 august — 22 septembrie!

O suferință mal veche se aci», 
tizează.

BALANȚA
(21 Septembrie — 32 ertnmhrto)

Printr-un efort de voință ex
traordinar, reușiți să răsturnați • 
„tradiție1* dăunătoare.

PROGRAMUL

MARȚI, 3 NOIEMBRIE
7,00 Programul Televiziunii Na- 

ționale din Republica Mol
dova. TelematinaL 
Actualități.
Calendarul zilei. 
TVE Intemacional.

10,00
10,10
10,20
12.10 Ora de muzică.
13,00 Interferențe.
13.30 Muzica pentru părinți.
14,00 ..................
14.15
14,55
15.10
15.40
16.40
16.45
17.15
17.40
18.35 Dc ziua Poliției.
18.45
19.30

20,00
20.35
20.45

Actualități. 
Avanpremiera TV. 
Preuniversitaria. 
Teleșcoală.
Conviețui ri-magazin 
Actualități.
Repere transilvane. 
Izvoare someșene. 
Salut prieteni!

22.15
22.45
23,00
23.15

Studioul economic.
Desene animate.
Actualități.
Sport.
Telecinemateca. 1 PATE LE 

MEU BANDITUL». (SUA). 
Cultura in lume.
MicrOrecital Vasile Șcicarii. 
Actualități.
Viața spirituală.
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Petroșani, itr. Nlrolae Bălcesco or. 2 
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