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I. M. Livezeni
Revirimentul a avut loc

Revoluția nu ne-a dat numai drepturi

Deși o mină relativ tî- 
nară, modernă și mai ales 
mecanizată — J M. Live
zeni — în prima parte a 
acestui an nu s-a ridicat 
nicicum la nivelul valori
lor investite pentru 
voltarea sa. Producția 
trasă se situa mult

Am încheiat și a cincea 
lună a anului. Gu ce re
zultate? Unul c sigur: mi
nerii Văii Jiului au început 
să înțeleagă că revoluția 
nu le-a adus numai drep
turi, ci și obligații, dintre 
care cea mai importantă 
este aceea de a da țării 
Cărbune cît mai mult și 
mai bun. Afirmația e sus
ținută de cifre. Producția 
de cărbune a înregistrat o 
linie ascendentă. Dacă in 
luna aprilie și-au îndepli
nit preliminariile doar pa
tru întreprinderi miniere

— I.onea, l'etrila-Sud, Pa- 
roșeni și Cîmpu lui Neag
— in luna mai acestora li 
se adaugă minele Petrila

bine și și-au înscris acti
vitatea în ritmurile de pro
ductivitate și producție 

preliminate.

Cărbunele în luna mai
și Livezeni. Este adevărat, 
plusul nu este spectaculos, 
dar susține că minerii ce
lor două unități au depă
șit greutățile cu care s-au 
confruntat (în cea mai ma
re parte de natură obiec
tivă), că s-au organizat mai

Celelalte unități miniere, 
respectiv, Dîlja (aici a 
avut loc o avarie care a 
blocat puțul cu schip pen
tru mai multe zile), Ani- 
noasa, Vulcan, Lupeni, Bâr- 
băteni Uricani și Valea 
de Brazi nu reușesc să-și

găsească ritmul normal 
de lucru. Sc irosește mult 
din fondul general de timp 
prin absențe nemotivate, 

este mult prea mare nu
mărul orelor de staționare 
accidentală a utilajelor — 
în special a celor de trans
port datorită exploatării 
incorecte și a executării 
superficiale a reviziilor și 
reparațiilor in zilele de 
repaus (cele mai multe de
fecțiuni s-au înregistrat la

dez- 
ex- 
sub 

posibilități, după cum am 
dejnonstrat în materialele 
publicate anterior. Promi
siuni existau și pînă la 
urmă revirimentul mult aș
teptat a avut loc. In luna 
mai mina a pășit cu fermi
tate pe calea redresării. 
Producția extrasă suplimen
tar fiind de 475 tone. Și 
aceasta în condițiile cind 
două mari capacități de 
producție sînt imobilizate 
de focurile endogene. Ce a 
fost totuși determinant în 
realizarea, ca să-i spunem 
astfel, a revirimentului ce

a avut loc? Din discuțiile 
purtate la IM. Livezeni, cu 
cadre din conducerea în
treprinderii s-au cristalizat 
principalele direcții în care 
s-au desfășurat acțiunile 
întreprinse. In primul rind, 
prin rezolvarea probleme
lor generate de activitatea 
de transport, s-a creat po
sibilitatea formațiilor din 
abatajele existente să pro
ducă la capacitate. Nu in. 
trăm in amănuntele teh
nice privind rezolvarea a- 
cestei probleme, nu de 
alta dar nu sîntem convinși 
că cititorii cunosc exact 
situația din subteran a 
minei, și ar fi inutil să vă

Dorin GIIL.ȚY

(( onIi11tiare in pag. a 2-a)

(Continuare In pag. a 2-a)

S A CONSTITUIT

Filiala din județul Hunedoara a Uniunii 
Ziariștilor Profesioniști din România

Astăzi. în întreaga lume | 
este „Ziua mondială a me- ■ 
diului înconjurător". Ne-am I 
fi așteptat, de ce să n-o 1 
spunem, ca în zilele pre I 
mergătoare acestei mani ■ 
festări, în Valea Jiului, ac. I 
țiunile să abunde. Motiva. ’ 
ția e simplă: Valea Jiului, J 
și chiar județul Hunedoara, i 
constituie zone în care I 
păstra ea și conservarea • 

-«nediuiui înconjurător im- I 
bracă mai mult aspectul J 

1 teoretic sau, mai bine-zis, I 
al dorinței de a se realiza. I

SINDICATELE

Schimb de experiență 
și de informare

Actul creator pus 
slujba truditorului 
rind s-a constituit

„Ziua mondială
a mediului

înconjurător"
Cur >.le-m cu toții gradul 
îna. .1 poluare a apelor 
Jiului. Cunoaștem cu toții 
polua ca atmosferică fă
cută pei manent de U.E. 
ijaio.eni și Viscoza Lupeni 
Eximzind sfera geografică 
a poluai a, la nivelul jude, 
țului es;c suficient să amin 
tim combinatele siderur
gice de la Câlan șl Hune 
doara. cel de ciment de la 
Chișcad.ga, termocentrala 
de la Mintia, fermele avi
cole. -a sa numim doar 
pe rea mai semnificative 
surse d poluare a mediu, 
lui 
ce 
zi 
să
noi toți
larma in ceea ce privește 
pustia a naturii. Acțiunile 
întreprinse în ultimele de
cenii in această direcție au 
fost dm ce în ce mai rare, 
sporadic e, 
fiind, I 
gindirn 
știința 
ai 
nu 
nei 
lor
va rea 
narea 
Nici în județ, 
iea i 
țium 
sens.

Zilele trecute, la mina Uricani s-a desfășurat un 
schimb de experiență pe tema activității sindicate
lor miniere libere din Valea Jiului în domeniul 
profesional și social. Schimbul de experiență a prile
juit un larg schimb de opinii, evidențierea 
lemente concrete ale vieții sindicatelor libere, 
risticile specifice ale activității productive 
etniile sociale din mineritul Văii Jiului.

Din partea Comitetului de coordonare al 
ției Sindicalelor Miniere din România au 
pat domnii Valeriu Ccrnat, vicepreședinte, 
la Vasiliu, Olimpiu Tescar, Ion Albu și 
Gogelescu. l’articipunții la intilnire au fost 
de sing. Victor Bădircă, liderul sindicatului 
liber al IM Uricani, au avut o intrare în subteran 
unde au purtat discuții cu minerii din abataje și de 
la alte lucrări miniere, cu cadre tvhnico-inginerești, 
au făcut o vizită la baia, vestiarele și cantina mi
nerilor și alte obiective social-culturalc.

A doua zi a programului, membrii comitetului 
coordonator al federației au participat la o ședința 
a consiliului de coordonare al Ligii sindicatelor mi
niere libere Valea Jiului. Cu acest prilej au fost 
discutate cîteva 'piobleme organizatorice de prin
cipiu privind relațiile dintre ligă și federație, ce
rințele așezării acestora pe baze democratice care 
constituie, de fapt, fundamentul structurii și activi
tății organizațiilor și organismelor sindicatelor mi
niere libere la toate minele.

A fost o acțiune reu.itâ, care a prilejuit un larg 
schimb de experiența și de informare, condiții pen
tru o mai bună coordonare a activității organisme
lor sindicale la nivel de ligă și federație, ca expo- 
nenți ai sindicatelor miniere libere, in funcție de 
specificul și condițiile concrete în care își desfășoa
ră acestea activitatea. (I.D.)

în 
de 
în 

deviză a arhitecților pro- 
iectanți și a constructo
rilor noilor blocuri de 
locuințe din Valea Jiu
lui. In imagine 
din orașul

aspecte 
Vulcan.

unor e-. 
carnete- 
și con-

Eedera- 
partici- 
Manue- 
Nicolae 
primiți 
minier

in nnjurâtor. Iată de 
c ni i teram că această 
mi’iidialfi trebuie sti 

icprezinte pentru 
un semnal de a-

Ce ne
mi Sfmbătă

facem cu pîinea
din nou o zi plină de griji

Pe baza adeziunii participantîlor la Congresul So
cietății Ziariștilor din România, care s-a desfășurat 
la Poiana Brașov, in 3 și I mai a.c., la Judecătoria 
sectorului 1 din București s-a înregistrat ca persoa
nă juridică, l niunca Ziariștilor Profesioniști din Ro
mânia. In ziua de 1 iunie 1990, ziariștii din redac
țiile eoiidianclor „Cuvintul liber" — Deva și „Zori 
noi" — Petroșani s-au întrunit, la Hațeg, pentru con
stituirea Filialei din județul Hunedoara a U.Z.l’. A 
fost ales comitetul de coordonare al filialei 
următoarea componență: Tiheriu Spătarii — 
dinte; Dumitru Gheonea — vicepreședinte; 
ghe ( hirvasă — secretar; IMircea Diaconii, 
Sma — membri.

I niunca Ziariștilor Profesioniști din România și 
filiala din județul Hunedoara, asociație profesiona
lă de creație a ziariștilor profesioniști, are scopul de 
a apăra drepturile, libertățile, demnitatea profesio
nală ale ziariștilor și libertatea presei, în concordan
ță cil documentele internaționale referitoare la drep
turile omului si libertățile cetățenești, aplicabile in 
domeniu. Conform statutului filiala nu
caracter politic.

avind 
preșe- 

Gheor- 
Estera

fabrica <lc

intlmplătoare. 
regulă, emanația 

unor oameni de 
- iu a unor iubitori 

naturii. Dar niciodată 
au avut caracterul u- 
■ init.iți a tuturor forțe, 
inii -ate pentru sal- 

iii'-diului prin climi- 
elor de poluare 

nici in Va
nilii nu s au făcut ac. 
concertate în acest 
l > ite încercările au

Glirorglw CHIRVASA

I
I
I
i
I

(Con ti o nare in pag. a 2-a) I

Indiferența celor de la 
piinc tinde să devină proverbială. Țoa
le insistențele noastre, cCle ale oameni
lor din Valea Jiului n-au avut nici un 
efect. Simbătă a fost din nou (pentru a 
cita oară?) o zi de maximă grijă pen
tru cei mai mulți dintre oameni Cam 
de pe la ora 10, rafturile din unitățile 
.pecializate in vinzarea acestui produs 
vital au fost din nou goale. Și s-au men
ținut in această stare alarmantă pină 
după-amiază. Iar neliniștea oamenilor 
care nu au găsit piine in unitățile co
merțului a imbrae.il diverse forme. De 
la îngăduința, piuă la iritare și chiar 
nervozit.ili . Mulți dini re cumpărători 
și-au vărsat necazul pe comerț. Alții au 
mers la primărie sau au venit la re
dacție. Printre ei și domnul Ion Bum
bac. din Petroșani, strada Independen
ței, bloc 115/55. După ce a umblat tot 
orașul să caute piine, pentru familie, 
cind a găsit aceasta era d<? o calitate

I oto: Daniel 1*01*

de 
■■
I ii 
iiii

nu.

total necore .pnnzătoare, Adică era nea
gră, necoaptă, crăpată și bietul om iși 
punea cu insistență întrebarea: cum 
o fi această piine duminică, la masa do 
scară ?

Necazuri au avut, pentru lipsă de 
piinc și lucrătorii comerciali. Dl. Dumitru 
Ccpeliuc, de la magazinul nr. 22 Dacia, 
era simbătă foarte alertat pentru lipsă 
de piine. Și nu numai dinsul. toți gestio
narii. Se apropia ora închiderii și raftu
rile erau tot goale. Piinea a venit pe la 

O
■n
ut

ora 11,30, magazinul nefiind deschis, 
situație as. mănătoare s-a intimplat șl 
orașul Lupeni. Deci totul a rămas 
zadar și piinea de simbătă este lot lip
să la apel Oaie chiar nu este nimic 
făcut? lată întrebarea la care toți 
menii din municipiul nistru așteaptă 
înfrigurări- răspuns. Poate le oferă 
răspuns fabi iea de piinc și, de ie 
chiar Primăria municipiului.

Gheorglie ( IIIIt \ \SA

imbrae.il
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Cine ce are cu libera
Uricaniul se dezvoltă în 

ritm accelerat. Interesul 
pentru oraș a sporit nu 
numai sub aspect econo

mic ci și turistic. Orașul 
se modernizează. Noul car
tier „Bucura" s.tâ mărtu
rie. Pentru nevoile oame
nilor, proiec* înții au pre
văzut la parterul noilor 
blocări de locuințe, spații 
comerciale. Numai că, în 
pofida eforturilor primări, 
ci orașului, aceste spații 

comerciale nu sînt folosite 
cum ar trebui. Mai precis, 
rețeaua comercială a Uri- 
caniului este văduvită de 
aproximativ 3000 mp, ma
gazine predate par
țial de constructor be
neficiarului, respectiv ICS 
Mixtă Lupcni. Numai că 
beneficiarul )e-a lăsat in 
părăsire. Acum arată jal. 
nic. Geamurile au fost 
sparte în multe locuri, 
ușile sînt la unele dintre 
«•le deschise, mobilierul, 
adus tocmai de la Rădăuți, 
eu bani grei, chiar de că
tre ICS Mixtă Lupcni a 
fost descompletat sau se 

degradează. au fost des- 
«■oinpii'tate instalațiile să

rutare. Este cazul spațiilor 
comerciale aflate la parte
rul blocurilor 11. 11A, 52, 
53, 54 ți parțial, 13.

Cine sînt cei care sufe
ră 7 Cumpărătorii. Ma
gazinele existente 
sînt supraaglomerate, oa

menii pierd timp stînd la 
rînd sau parcurgînd dis
tanțe mult mai m a i. în
săși rețeaua comercială a 
Urtcaniiiîui este sărăcă
cioasă. Ne-am convins de 
acestea toate, la fața locu
lui, însoțiți in documentare

Revirimentul
a avut loc

(Urmore din pag. 1)

spunem care benzi au fost 
înlocuite cu transport dis
continuu, la ce orizont și 
ce anume s-a întreprins 
pentru fluența evacuării 
cărbunelui. Facem singura 
precizare, că, prin realiza
rea a două silozuii tampon 
se asigură stocarea, în fie
care, a producției realizate 
In mai mult de un schimb 
dc sectorul III (siloz nr. 
8) și II (silozul nr. 2), dînd 
astfel posibilitatea unor 
intervenții prompte pe flu
xurile respective, fără stag
narea producției.

O altă cale deosebit de 
importantă pentru crește
rea producției a constituit-o 

iporirca productivității mun
cii realizată în abatajele 
nunei, față de sarcina pro
gramată. Concret, la secto
rul III, productivitatea rea
lizată crește la 15,091 tone 
pe post față de 9,86 tone 
pe post cît era planificată. 
Ia I, la 7,488 tone pe post 
față de 4,38 tone pe post. 
Cu p cantitate mai mică, 
dar totuși, crește și la sec
torul II. La nivelul în
treprinderii productivitatea 
în abataje ajunge la 9,415 
tone pe post față de o sar
cină programată de C.600 
tone pe post, In cărbune 
este dc 7,115 tone pe post, 
față de 5,572 tone pe post. 
Feste sarcina planificată es
te și productivitatea rea
lizată la nivelul întregii ac
tivități a întreprinderii. 

, Un domeniu unde tre

de domnul It. m. Dan Piel- 
muș, președintele CuPUN.

Urmare a constatărilor, 
nc-am adresat domnului 

M,ron Flueraș, primarul o- 
rașului Uricani, rugîndu-1 

să facă unele precizări cu 
privire la situația spațiilor 
comerciale. „ICS Mixtă 
Lupeni — ne-a declarat 
interlocutorul — manifestă 
dezinteres față de comer
țul clin Uricani. In repe

Uricani

tat 1 rînduri avem probleme 
cu această întreprindere. 
Nu numai noile spații co
merciale sînt nefolosite ci 
și unele mai vechi, fosta 
cofetărie din oraș, fostul 
magazin alimentar, fostele 
localuri ale cantinei și 
magazinului „gospodina". 
Dc ce? Avem multe soliei, 
țări din partea unor cetă
țeni cu inițiativă, care nc- 
au cerut spații pentru a 
deschide unități comerciale 
dc toate genurile. Urica
niul arc nevoie de magazin 
legnme-fructe, de un corn, 
plex pentru alimentație pu
blică, de unități pentru 
prestări de servicii, de 
centru pentru colectarea 

ambalajelor, dc multe al
tele. Degeaîm ne-am adre. 
sat ICS Mixtă. Ni s-au 
făcut promisiuni vagi și 
atit. întreprinzătorii parti
culari așteaptă, s-au oferit 
să deschidă astfel de uni
tăți, numai că ICS Mixtă 
Lupeni se pune de-a curme
zișul, probabil de frica li
berei concurențe. ICS Mix- 

buie să se acționeze cu 
mai multă stăruință îl 
constituie Insă calitatea căr
bunelui, unde media reali
zată piuă acum e.-te mai 
mare decit norma stabilită. 
Cu toate acestea trebuie 
să subliniem că și in acest 
domeniu s-au făcut pași 
spre îmbunătățirea rezul
tatelor. In ultimele zile 
cenușa realizată este sub 
nivelul planificat.

La lucrările de pregătiri 
sarcinile programate sînt 
de asemenea realizate și 
depășite, la nivelul fiecă
rui sector și implicit la 
nivelul întreprinderii. Cu 

toate acestea, rezultatele pu
teau fi și mai bune dacă 
exista o disciplină mai fer- 
m i in ceea ce privește res
pectarea timpului de lu
cru mai ales. Este adevărat 
referirea nu este la forma
țiile dc lucru dc la fron
turile direct productive ci 
la personalul de regie. Cu 
toate că programul este de 
5 zile pe săptămină șl 6 
ore se pare că și așa, pen
tru unii este prea marc, 
altfel nu se explică de ce 
se părăsește locul de mun
că înainte de încheierea 
șutului.

Oricum, revenind la pro
ducția realizată subliniem 
încă o dată — mina Live- 
zeni, prin eforturile de
puse și acțiunile eficiente 
întreprinse pe luna mai, 
la zi, arc sarcinile de plan 
programate realizate și de
pășite chiar.

inițiativă ?
I

tă nici nu deschide noile 
magazine, nici nu cedează 
o parte din spații primă, 
liei, nici nu le închiriază. 
Inerție totală. Iar oamenii 
așteaptă. Iată încă un 
exemplu: Abatorul din Pe
troșani dorește spațiu pen
tru un magazin de pre
zentare și desfacere a 
produselor din carne. ICS 
Mixtă nu cedează spațiu 
tot de teama concurenței. 
Cine ce are cu libera ini
țiativă 7

Am discutat situația, nu 
la ICS Mixtă Lupeni, pen. 
tru că, dacă primarul Uri- 
caniiilui nu a găsit audien
ță, lucrurile sînt clare, ci 
la Direcția comercială a 
municipiului. Domnul Ion 
Florea, directorul acestei 
instituții, ne-a informat că 
situația creată se va re
zolva în zilele următoare. 
Cetățenii Uricaniului nu 
au nici o vină pentru că 
la ICS Mixtă Lupeni con
siliul de administrație, 
principalul vinovat, credem 
noi, a rămas la „stilul de 
muncă" din timpurile tre
cute. Este adevărat că ICS 
Mixtă a investit bani în 
aceste spații comerciale. 
Dar de ce acești bani sînt 
aruncați pe apa sîmbetei, 
în vreme ce comerțul din 
Uricani merge așa cum am 
arătat?

Sperăm ca. așa cum a 
promis, Direcția comercială 
să intervină și să soluțio
neze situația, spre binele 
oamenilor.

II. ALEXANDRESCU

Institutul de mine (Noul laborator)

Revoluția nu ne-a dat numai drepturi
(Urmate din pag. 1) 

luxurile de benzi). Pe de 
altă parte, nu se folosește 
integral timpul de muncă. 
La puțuri pot fi întâlniți 
oameni gata să iese la su
prafață chiar ru o oră mai 
înainte de schimbul de 6 
ore. Ca să nu mai vorbim 
de desele abateri de la 
disciplina tehnologică, cu 
toate urmările lor. Toate 
acestea se concretizează 
în... tone restante dc căr
bune. Și, dc ce să nu spu
nem adevărul, așa cum 
e el: pentru cei buni lau
de, pentru rcstanțieri._ 
Mina Dilja a rămas res
tantă cu peste 7000 de 
tone, Aninoasa cu mai mult 
de 0000 (mal puțin cu 
1000 de tone față de luna 
trecută), Vulcanul cu pes

Castel de apă
Castelul dc apă din 

incinta IM Valea dc 
Brazi este unul din obiec
tivele de investiții la 
care lucrează în pre
zent citcva echipe din 
brigada 5 a IACMM Pe
troșani. In clișeu: ma
caragiul Ghcorghc Ilai- 
ducsi. I’c coronamentul 
lucrării se zăresc cițiva 
oameni ai echipei de 
dulgheri și betoniști con
dusă dc Ion Mănărăzan, 
unul din meseriașii de 
elită ai brigăzii.

Foto: V. STRAUȚ 

te 13800 de tone (cu aproa
pe 3000 de tone mai mult 
ca In aprilie), Lupeniul cu 
peste 12000 de tone ca ș< 
în aprilie, Bărbăteniul sca
de cu 1000 de tone, dar 
încheie luna mai cu un 
minus de 2400 de tone, 
pentru ca Uricaniul să 
„salte" restanța de la 
1488 de tone în aprilie, la 
8269 dc tone în luna mai, 
iar la Valea de Brazi mi. 
nusul să fie redus cu 2000 
de tone față de luna apri
lie, respectiv 3559 de tone.

Este foarte adevărat că 
și în luna mai fluctuația 
s-a ridicat la cote înalte, 
că au ieșit din activitate 
un mare număr de mineri 
cu vechime, dar aceasta 
nu justifică în nici un fel 
faptul că încă nu se mun
cește „ru tragere dc inimă"

„Ziua mondială 
a mediului 

înconjurător “
(Urmare din pag. 1)

rămas doar in fază dc in
tenție, cu excepții mici și 
nesemnificative, pentru un 
scop atîl de nobil cum este 
protejarea mediului ambi
ant Nu este nici o noutate 
că din apele Jiului aproape 
că a dispărut păstrăvul. 
Nu este nici o noutate fap
tul că pe crestele munților 
păienjenișul jnepenilor a 
devenit tot mai rar, iar 
vegetația din apele noastre, 
în general, s-a diminuat 
de la un an la altul, pe 
măsura înmulțirii surselor 
poluante.

Îngrijorarea specialiști
lor, a oamenilor de știință 
— și nu numai a lor — 
pentru salvarea naturii 
crește pe zi ce trece, iar 
justificarea unei astfel de 
nfirmații o găsește fiecare 
om dacă privește în jurul 
lui. Valea Jiului, prin ex
celență o frumoasă zonă 
turistică, simte tot mai 
mult nevoia uniri suflu 
nou în direcția protecției 
naturii. Sintem cu toții lo
calnici, sîntem cu toții în
drăgostiți de natură și 
orice pas în această direc. 
ție este binevenit.

cum spun minerii. Revolu
ția le-a redat celor din 
subteran toate drepturile 
ce le-au fost retezate de 
dictatura ceaușistă, cind 
au fost obligați să munceas
că pentru a potoli foamea 
de cărbune a „minerului 
de onoare" și le-a redat 
minerilor ceea ce era al 
lor, i-a repus la locul pe 
care-1 merită în societate 
pentru munca lor eroică. 
E timpul să înțelegem că 
revoluția nu a dat numai 
drepturi, ci și datorii. Din
tre care cea mai de seamă 
este aceea de a fi noi înșine, 
de a munci pentru a ne 
onora meseria. Pentru că 
democrația nu poate fi clă
dită doar cu vorbe — ori- 
cit de frumoase ar fi ele 
—» ci cu fapte. Și, pentru 
mineri, faptele înseamnă 
tone dc cărbune.

CINE I PĂGUBAȘUL 7 
Doamna Senzaconi Paras- 
chiva, din Livadia. comu
na Baru, ne scrie că a 
găsit zilele trecute „în 
stația de Petrila" (lingă po
dul de la Dărfinești), O 
plasă cu o găină tăiată, 

de 1,300 kg. Pe această ca
le invită pe păgubaș să I 
se adreseze personal sau 
cu o carte poștală în care 
să descrie cum este plasa 
și în ce zi a pierdut-o. De
ocamdată, găina este pusă 
la congelator. „Dacă fn 
7—8 zile nu se prezintă 
nimeni să i-o dau — mai 
spune această femeie cu
cernică de 70 ani — o s-o 
dau unui om sărac".

SEMN BUN. Am văzut 
personiu.il restaurantului 
„Centiul" din Petroșani 
ștergind „urmele" campa
niei electorale. Oamenii se 
întrebau cu ce-or fi fost 
lipite afișele că abia le 
pot da jos, și cum au a- 
juns pină acolo sus unde 
le-au lipit? Oricum, sem
nul e bun și ar trebui ca 
toate unitățile „de la stra

da mare" să-l urmeze. (SP)

ULEI, DELOC! Benzină 
mai „prinzi", așa, cu in
termitențe de o zi—două 
la o săptămînă. Dar ulei 
de motor pentru autoturis
mele proprietate personală 
nu găsești nici de sămin- 
ță. Vrei să faci „schimbul", 
te lași păgubaș. Unu zic că 
nu se găsesc adezivi pen
tru ulei, că se aduc din 
import, că... Așa că mal 
lași de la tine și... aștepți.» 
Poate, poate.

„FLUTURAȘI" In ulti
mele zile, IRE Deva a 
umplut orașul Petroșani 
cu fluturași — e, totuși, 
sezonul florilor.. Intrucît 
bilețelele cu pricina nu 
cuprind decit data cind au 
fost lăsate în ușă și o pa
rafă, sugerăm numitei în
treprinderi ca, pe viitor, 
să organizeze lansarea a, 
cestora din avion. Ar fi, 
cel puțin, mai spectaculos.

(Șt C.)

Rubrică realizată dc 
Ghcorghc OI.TEANU

personiu.il
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Să fim din
Orice comentariu am 

face asupra penultimei e- 
tape a campionatului, nu 
am avea siguranța că ar 
fi obiectiv. Și ta pentru 
simplul mol*. că nu cu
noaștem nimic din ceea 
ce s-a Intimplat, dincolo 
de rezultatele înregistrate, 
dintre care unele sint de-a 
dreptul surprinzătoare. De
sigur ele sint cunoscute 
acum de toți iubitorii fot
balului ți nu le mai pre
zentăm. Insă oricum, a. 
cest joc ciudat al rezulta
telor din ultimele etape a 
făcut să aflăm necunoscu
tele, tocmai în această ul
timă etapă a campionatu
lui. O etapă care sc anunță 
deosebit de disputată atît 
pentru definirea primului 
ioc, cit ți a ultimului.

Din nefericire, pentru 
noi, cei din Valea Jiului, 
interesul ne este îndreptat 
spre partea de Jos a cla
samentului, parte in care 
echipa noastră Jiul se lup
tă de mai multă vreme 
pentru evitarea fatidicului 
loc 16, cel aducător de ex
pulzare din prima divizie 
a fotbalului românesc. In
tr-un fel, situația Jiului 
prezintă unele circumstanțe 
atenuante. Vom reveni pe 
larg asupra tuturor a^pec. 
telor, după încheierea cam
pionatului. Acum însă tre
buie să recunoaștem că, 
prin punctele cîștigate In 
ultimele etape, noi am fi 
putut fi scăpați de emoții 
în etapa finală. Insă unele 
rezultate înregistrate de 
echipele antrenate In cursa

nou alături de „Momentul Libardi

Ne 
FCM

directă pentru evitarea re
trogradării, au depășit li
mitele normalității, consi. 

derîndu-le ca surprize doar 
cei ce privesc cu îngăduin
ță acest Joc de a „fotbalul 
cinstit". Dar să nu dis
peram. Nici nu am avea 
motive prea serioase, 
întîlnim astăzi cu
Brașov. O echipă scăpată 
de „grija UEFA", tot dato. 
rită unor „rezultate nor

male". Așa că brașovenii 
ne vizitează doar pentru 
palmares, nevoia lor de 
puncte fiind de departe 
neconcludentă. Apoi Jiul a 
jucat în ultimele meciuri 
ca o echipă valoroasă, ți 
am văzut de atîtea ori că 
Jiul are valoare, benefici
ind și de „odihna" din e- 
tapa trecută, odihnă care a 
adus totuți, două mari 
puncte considerate de afa
ră. Deci două puncte In 
plus la clasamentul ade. 
vărului. Cu acestea două 
Jiul însumează 27 de punc
te. Dacă astăzi vom cîștiga. 
vom realiza 29 de puncte, 
ceea ce înseamnă supra
viețuirea In prima scenă. 
Antrenorii echipei, domnii 
P. Libardi și R. Leca sint 
optimiști. La fel și o bună 
parte din membrii con

ducerii secției de fotbal. 
In echipă. Jucătorii sînt 
hotărîțl să nu cedeze cu 
nimic. Va fi deci, un meci 
tare, cel cu Brașovul. Va 
fi un meci în care trebuie 
să învingem. Aceasta este 
gîndirea conducerii clubu
lui ți a secției de fotbal.

Aceasta este ți gîndirea 
jucătorilor. Și sîntem si
guri că Henzel, Cristea, 
Varga, Stoica, Bîcu ți cei
lalți vor găsi cheia spar
gerii blocajului brașovean. 
Sîntem convinși că echipa, 
jucînd la valoarea sa, va 
învinge. Va trebui s-o aju
tăm și noi spectatorii. Va 
trebui să o purtăm 
această victorie de 
mai mare importanță. Mo. 
bilul ei este prea mare 
pentru a nu fi alături de 
echipă. Așa că stimați iu
bitori ai fotbalului din Va
lea Jiului, vă așteptăm la 
stadion astăzi pentru a 
ajuta Jiul să treacă .și 
acest ultim hop al campio
natului.

spre 
cea

Gheorghc f II IR VAS A

Lupte libere Echipa de fotbal feminin 
Jiul Petroșani in divizia A

a-

S-a consumat și cea de-a IlI-a etapă a diviziei 
naționale de juniori, la lupte libere. A fost o etapă 
care se anunța destul de disputată, datorită valorii 
aproximativ egale a participantelor la întrecere. Jiul 
Petrila, echipă antrenată de C. Marinaliuc și N. 
Șerban a evoluat în compania a două echipe cu o 
carte de vizită bună: Forestierul TIrgu.Jiu și CFR 
Craiova. Evoluînd într-o manieră caracteristică, lup
tătorii de la Jiul Petrila au încheiat victorioși
ceastă etapă. Astfel, cu Forestierul Tîrgu Jiu au 
cîștigat cu 22—18, iar cu CFR Craiova au realizat 
un 20—20, victoria fiind atribuită Jiului din Petrila 
pentru un tușaveraj superior. Au avut o evoluție 
bună luptătorii: Ervin Kiss, Alin Boloha, Alexan
dru Zeic, Dan Mateș, Costel Panait și Horațiu Sza- 
bo. Felicitări tinerilor luptători din Petrila, porniți 
pe drumul consacrării și, mai ales, al continuării 
frumoasei tradiții a acestui îndrăgit sport în Petrila, 
promovate de echipa de seniori Jiul Petrila. (G.C.)

Ială-1:

ast- 
Spar-

In urma unui articol apărut intr-un număr 
precedent rămăsescrăm datori cu un rezultat. 
ICIM Brașov — Jiu) Petroșani 1—1.

Clasamentul final al grupei a IV-a arată 
fel: 1. ICIM Brașov, 2. JIUL PETROȘANI, 3.
tacus Brașov, 4. CI*L Arad. Primele două clasate au 
intrat în divizia A. Deci, la sfirșitul lunii august 
vom urmări echipa coordonată de doamna Angeia 
Vișan și domnul Carol Konya alături de coldalte 
divizionare A — ale fotbalului feminin. Succest 
(P.N.)

Astăzi, selecționerul u- 
nic, publicul, salută ultimul 
Joc în acest campionat al 
echipei Jiul. Intr-un mo
ment de cumpănă a fost 
adus la cirma echipei an
trenorul Libardi. Ochiul a- 
ger și pătimaș al suporte
rului a căutat prin el liniș
tea, în zbuciumata 
a acestei echipe. El 
prin anii '67 echipa 
de atunci Ii scotea 
pe ultimii autori de goluri 
într-un sistem ce-i cuprin
dea pe: Martinovici, Casan- 
dra, Libardi și Peronescu. 
Acest atac făcea senzație aduce 12 puncte față de cele 
și faimă echipei ce-și lus- 15 acumulate în decurs de 
truia soclul cu sudoarea 21 etape parcurse pînă la

istoric 
știe că 
de aur 
în față

antrenamentelor și singurul 
echipament de rezervu.

Chemat de mai multe ori 
la națională, Libardi era 
singurul care a rămas sta
tornic Văii. El nu și-a pă
răsit vocația de a sluji cu 
forța șutului și tehnica mij
locașului, echipa 
consacrat. Acesta 
Libardi jucătorul, 
din nou la gradul 
ral al celei mai 
nave de pe continentul plin 
cu fiorduri al diviziei A.

începută în urmă cu 12 
clape „campania Libardi" 

ce l-a 
a fost 
avansat 
de ami- 
bătrine

«I

el. Mai e etapa de azi. Dar 
Libardi de azi înseamnă, în 
primul rînd echipa — echi
pa singura ei variantă: 
victoria. Etapa de azi va 
trebui să confirme supra
viețuirea echipei în acest 
campionat. După jocul de 
azi, etapa de azi, victoria de 
azi, Judecătorul imparțial, 
publicul, va trebui să sem
neze in cartea amintirilor, 
actul de naștere al unei 
echipe atașate de public și 
a unui public atașat de ea.

Din acest campionat a 
mai rămas finalul. Și nu
mai finalul încoronează o- 
pera! Hai Jiul!

Dorel NEAMTU

Un fiu de miner din Valea Jiului
I
I Despre Daniel Timofte 

toți iubitorii fotbalului 
știu cîtc ceva. înainte do

| plecarea in Italia i-am 
abisal cîteva întrebări. 
Prima e una „la modă". 
C ine ești tu. Daniel Ti
mofte și cc-ai făcut in 
ultimii cinci ani?

— M-am născut la 1 
octombrie 1967, la Petri- 
Ila. Tuta e miner. La 9 

ani am Început fotbalul 
Icu E. Ilea, ia Jiul. Apoi, 

m-a pregătit Romulus Le- 
ca. Promovat la echipa 

1 mare, am fost antrenat de 
IMulțescu ți Tonca. Am 

fost remarcat de Mircea 
Râdulescu, In 1988 ți rc- 

| crutat la echipa națională 
de tineret. Din 1989 sînt 

I la Dinamo.

— Deci, ochiul Iui Mir- 
cca I.uccscu nu sc in- 
Ițeală. Și uite-ața, ai a- 

juns la Națională... ( um 
Ise simte un fiu do mi

ner care a ajuns să joa- 
| ce la Coppa del mondo? 

I— Chiar dacă sînt lipsit 
de modestie, mă simt în 

I primul rînd fotbalist. Es
te ceva In viața unui fot- 

| balist să ajungă să joa- 
| ce la C.M... In ultimii 20 
Ide ani românii n-au avut 

acest prilej. Și, pe urmă, 
, ia să ne glndim. Să Joc 
I eu, Timofte, do la Pe- 
Itrila, cu toți marii fot

baliști al lumii...

I— Daniel, fii sincer, 
dacă nu ajungeai la Di

Inamo, aveai vreo șansă 
să ajungi la Mondiale?

— Nu, In nici un caz. 
I/i Jiul ne zbăteam între

la Coppa del Mondo în Italia
divizia A și divizia B. 
Eram un fel de AIIL’A, 
cum sc glumea odată... La 
Dinamo e treabă serioasă. 
Dl. Lucescu lucicază mult 
cu noi, tinerii...

— Se trăiește bine la 
Națională? So spune ca 
sînteți izolați, că urmă

riți meciuri pe video, 
vi sc țin „lecții" de psi
hologie. uitind că aveți 
30—25 de ani...

— Ca sportiv se trăieș
te bine. Mincarc bună, 
condiții de pregătire, ca
zare excelentă, bă nu mai 
vorbim de alte avantaje.

C’a om, mai puțin. Altfel 
nu se obțin rezultate...

— Se va vorbi despre 
tine după C.M. ?

— Cred că dacă voi 
„prinde" echipa, voi Juca 
d»n răsputeri să-mi con
solidez... gloria. Oricum, 
liagi a încasat milioane
le...

— Ce zici, va juca He- 
lodcdici lingă voi?

— In Belgia era aștep
tat, dar n a apărut.

— Fără să exagerăm, 
ce pronosticuri dai des
pre echipa nonstră națio
nală?

— Cred că trecem de 
grupă. Totul e să-i ba
tem pe ruși. Cu cei din 
„continentul negru" va fi 
mai ușor. Iar cu Argenti
na, nu c dracul atît de 
negru...

— O să te gindești tu, 
ncolo, in Italia, la V a- 
l<a Jiului ?

— In clipele de liniște, 
da. O să mă glndesc la 
ai mei și la toți cei cane 
mi-au vrut binele. O să 
fiu acolo cu prietena mea 
Ericn. (In 21 iulie au 
nuntă — n.n.) Ea o să-mi 
țină pumnii. . din tribună.

— In revedere și mult 
succes tricolorilor

Mu cea III .IORI -CU

Talon de participare
LA TRADIȚIONALUL

CONCURS CU PREMII
prilejuit de evenimentul fotbalistic al anului

COPPA OEL MONDO - ITALIA 1990
• Concursul este deschis tuturor citito

rilor
Se acorda următorul punctaj
• Cite 2 puncte (total 16 puncte) pentru 

cei care indică:
Echipele calificate in sferturile de finală

• Cite 4 puncte (total 16 puncte) pentru 
cei care indică:

Echipele calificate in semifinale

• Cite « puncte (total 16 puncte) pentru 
cei care indică:

Echipele care își vor disputa finala

• 10 puncte pentru cei care indică : 
Campioana mondială, ediția 1990

Numele .............................................
Prenumele ............ ..............-.................
Adresa ........ ........................................

Citiți detalii suplimentaie pe verso
I
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ACTUALITATEA INTERNAȚIONALA
PREȘEDINTELE SUA, 

Georgc Bush, a declarat, 
în cadrul unei conferințe 
de presă comune desfășu
rate la Casa Albă, că a 
Căzut de acord cu omolo
gul său sovietic, președin
tele URSSS, să se întîl- 
,nească cu regularitate, 
poate chiar anual, trans- 
‘nvte agenția Frace Prcs- 
ibe

„SOCIALISMUL este 
esența revoluției din Cuba, 
;/ără el este imposibil de 
imaginat independența, su
veranitatea, viitorul țării*1 
a declarat Fidel Castro la 
o întîlnire cu muncitorii 

de la o întreprindere de 
construcții. El a subliniat 

Că „poporul nu va permite 
niciodată revenirea la ca
pitalism ți de aceeea cu
banezii au optat pentru

MICA P U B LICITATE
i*’ ' AMVERSVRl

CU ocazia ieșirii la pen
sie, fiul Dan și nora Alina 
urează scumpului lor Mol- 
d»van Ioan multă sănătate,

DECESE

SO I l L Maszni losif 
aduce sincere mulțu
miri colectivelor do 
muncă I.M. Petrila-Sud 
și AUTL, color care cu 
prezența, cu lacrimi și 
Hori au condus-o pe ul
timul său drum pe cea 
care a fost o bună so
ție, mamă, soră și prie
tenă

M ISZ.NI ROZ. \LI \
(1318)

( OMI.MORARI

SUB povara grea a 
durerii fără margini a- 
nunț împlinirea unui 
an de cind bunul meu 
soț și tată s-a stins Ju- 
ind cu el bucuria și 
sprijinul vieții mele 

CJIIRIAC ROMICA 
(36 ani)

Nil te voi uita nici
odată Romică dragă, iar 
cu lacrimi amare voi u- 
da florile de pe mor- 
mînt tot restul vieții. 
(1339)

SE împlinește un an 
de dor nestins de la 
dureroasa despărțire de 
acel care a fost

CJIIRIAC ROMICA
Lacrimi, amintiri și 

flori îți poate oferi cum
nata Martha cu fami
lia. (1339)

SOCRII, cumnații, Mi- 
lu și Daniel amintesc eu 
nemărginită durere că 
a trecut un an de cind 
un destin tragic i-a des
părțit pentru totdeauna 
de scumpul lor ginere și 
cumnat
CJIIRIAC ROMICA 

r (1339)

FAMILIILE Ocol.șan 
Jeler și Chmceșan din 
Timișoara anunță im 
plinirea unui an de la 
dispariția pi 'matură 
celui re a fost un bun 
cumnat

CJIIRIAC ROMICA
Lac'inii și floi i pe 

morminlul lui. (1339)

SCURTE ȘTIRI s SCURTE ȘTIRI
deviza „socialism sau moar
te".

PENTRU PRIMA OARA 
în 15 ani, Parisul a confir
mat că a procedat sîmbătă 
la detonarea unui dispozi
tiv nuclear In poligonul 
său din atolul Mururoa. 
Reprezentantul Franței în 
Polinezia franceză, Jean 
Montpezat, a informat că 
explozia subterană a avut 
o putere de 15 kilotonc. 
Recent, premierul Michel 
Rocard a anunțat că Fran
ța își va reduce numărul 
testelor nucleare în 'Muru
roa de la 8 la 6 anual.

STATELE UNITE au 
cerut Bulgariei introduce

rea unor îmbunătățiri sub

fericire si „La mulți ani!" 
(1345)

PENTRU Florea Nicu din 
I.upeni, cu ocazia pensio
nării, „La mulți ani!" cu

LOCATARII blocului 
78, strada Republicii — 
Petroșani regretă pro
fund dispariția din mij
locul lor a bunei lor 
vecine

MXSZNI ROZALII
Sincere condoleanțe fa

miliei. Ii vom păstra veș
nic amintirea. (1319)

N AȘII din Tg. Jiu de- 
pling dispariția finului 
lor

CJIIRIAC ROMICA
Odihncască-se în pace. 

(1339)

CUMNATA Mariana 
din Cluj amintește că 
se împlinește un an de 
cind dragul nostru

CIIIRIAC ROMICA 
ne-a părăsit.

Nu-1 vom uita. (1339)
COLECTIVUL socjici 

funie ulare de 
la I.M I’aroșeni a- 
mintește că se împlineș
te un an de la decesul 
celui care a fost un mi
nunat coleg

C'IIIRIAC ROMICA
Nu-1 vom uita nici

odată. (1338)___________
MAMA Cornelia și 

fratele Marian anunță 
cu adîncă durere Împli
nirea a 6 ani de la 
dispariția fulgerătoare 
dintre noi a celei care 
a fost
LUMINIȚA GABRIELA

COSTĂCIJE (19 am)
Morminlul va fi plin 

cu flori gingașe și udat 
iu lacrimi de durere. 
(1353)

FAMILIA George și 
M 1 ia Dragau anunță cu 
prolundă durere că se 
împlini* < r mi f|e jind 
ne-a piuir.it pentru tut- 
leaiina scumpa no.-rtrfl 
lvtiță 
LUMINIȚA G \BRIIII, \

O vom p.istr.i in a- 
nuntirc toata viața noas
tră. (1352) 

stanțiale în cadrul proce
sului electoral. Intr-o de
clarație scrisă, purtătoarea 
de cuvînt a Departamen
tului de Stat, Margaret 
Tutwiler, a relevat că, d(T 
la răsturnarea lui T. Jiv- 
kov, în Bulgaria s-au înre
gistrat progrese pe calea 
democratizării, dar că sînt 
necesare măsuri pentru 
a corecta abuzurile .și a ga
ranta că alegerile vor fi 
libere și drepte. Răspun
derea pentru aceasta revine 
în întregime guvernului și 
Partidului Socialist, se 
precizează în declarație.

APROXIMATIV O SUTA 
de manifestanți au parti
cipat duminică, Ia o de
monstrație, organizată în 

centrul universitar Bcida 
din Beinjing. Studenții din 

sănătate. Fam. Magda 
Glicorghc. (1354)

VINZARI
VIND computer „Cobra" 

64 K, Vulcan Bulevardul 
Victoriei, bloc D 3, ap. 25, 
după ora 20. (1359)

VIND casă cu anexe gos
podărie (grajd, șură etc.), 
două grădini cu teren pro
ductiv, Aninoasa, strada 23 
August, nr. 95. Infomații: 
telefon 41938. (1358)

ATND covor persan, fond 
bej. Cumpăr parchet, fa
ianță, gresie. Informații, te
lefon 41938. (1358)

întreprinderea minieră 
Cimpu lui Neag 

angajează direct sau prin transfer:
— un economist
— un contabil
încadrarea se face conform Legii nr. 

12/1971 și Legii nr. 57/1974.
Informații suplimentare l.i sediul unității 

sau la telefon 60436.

A

întreprinderea de producție 
industrială pentru construcții 
căi ferate Deva (IPIC-CF Deva) 

angajează urgent pentru cariera Bănița
— 2 mineri carieră suprafață
— 1 artificier minier suprafață

întreprinderea asigură permise CFR pen
tru titular și familie, abonament CER de la 
locul de muncă la domiciliu.

Spitalul orășenesc Lupeni
angajează dirccl sau pHn transfer: 

electrician culeg. I IV

— limplar culeg I V

— fochist culeg. I 1\ x •<

Campus au aprins torțe 
în memoria victimelor re
presiunii de la 4 și 5 iu
nie, anul trecut, din Piața 
Tien An Men.

In Centrul capitalei chi
neze au fost desfășurate 
importante efective de mili
țieni înarmați, transmite 

agenția Frace Prcsse.

PREMIERUL TADEUSZ 
MAZOWIECKI a declarat 
că „Tratatul de la Varșo
via ar trebui reformat" și 
că Polonia va face propu
neri în acest sens la reu
niunea Comitetului Politic 
Consultativ ce se va des
fășura la 7 iunie, la Mos
cova. „Polonia va prezenta 
poziția sa conform căreia 
tratatul trebuie să existe 
în continuare" atîta vreme 
„cit un nou sistem de se
cui itate în Europa nu va 
fi fost creat", a declarat 
Mazowiecki, citat de agen
ția France Presse.

VIND mobilă, preț con
venabil, Petroșani, Anton 
Pann nr. 72. (1355)

VIND convertor satelit, 
puterea 1,3.

Informații telefon 42978.
PIERDERI

PIERUT CEC — limită 
de sumă seria 109301 —
109325, eliberat de B.N. 
Petroșani aparținînd ICRA 
Petroșani. II declar nul. 
(1347)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Stoica Pa- 
vel, eliberată de Uzina de 
Preparare a Cărbunelui Pe- 
trila. O declar nulă. (1351)

întreprinderea de rețele 
electrice Deva

angajează imediat in condițiile Legii 57/1974, 
pentru subunitățile din Petroșani:

— electricieni categoria minim 3 — pt. 
CIT Petroșani

— electricieni categoria minim 2 — pt. 
CDEE Petroșani și formațiile de construcții 
montaj

— muncitori necalificați — pt. formațiile 
de construcții montaj.

Se acordă următoarele gratuități pentru 
cei cu domiciliul in Valea Jiului:

— gratuitatea chiriei la apartament
— gratuitatea energiei termice
— tarif preferențial de 0,25 lei/kWh la 

energie electrică.
La salariul tarifar de încadrare se mai 

acordă sporuri:
a) condiții nocive (acolo unde locurile de 

muncă se încadrează în prevederile legale);
b) pentru condiții periculoase: lucrări la 

inăltime, lucrări sub tensiune, lucrări în a- 
propierea instalațiilor aflate sub tensiune, 
lucrări in zone dens circulate, lucrări la sta
țiile de transformare de pe platforme metalur
gice și siderurgice;

c) lucrări în condiții meteorologice dife
rite (sub —5 grade Celsius și peste 35 grade 
Celsius).

Cei interesați se pot adresa la IRE Deva 
— biroul POPIS, telefon 15750, 15751, int. 
121, 131, 132, sau Petroșani, telefon 41830, 
42784, 41850, 41880.

Talon de participare
Redacția ziarului „ZORI NOI" invită ci

titorii de toate vîrstele să participe la tradi
ționalul ,

CONCURS CU PREMII
prilejuit de evenimentul fotbalistic al anului

COPPA DEL MONOO — ITALIA 1990
• Pentru pailicipantii care acumulează 

cel mai mare număr de puncte se acordă ur
mătoarele premii:

— PREMIUL I — 1000 LEI
— PREMIUL al IHea — 8UU LEI
— PREMIUL dl 111-lea — 500 LEI
• laloanele de participare trebuie să 

ajunga la redacție piuă cel tirziu vineri, 8 
iunie 1990, ora 13. După aceasta ora, juriul 
concursului va proceda la numerotarea și si
gilarea tuturor plicurilor, care vor fi păstrate 
NLDES1ACUIL, piua la încheierea Campio
natului Mondial;

• Este obligatoriu pentru parlicipanții 
la concurs să indice numele, prenumele și a- 
dresa atit pe lalonul de participare cit și pe 
plic. De asemenea, este necesar ca fiecare in 
scris să fie iacul cu claritate, fara ștersături*, 
sau corectări, taloanele care prezintă corec
turi, modificări sau ștersături vor fi anulate;

• Rezultatele concursului vor fi comuni
cate prin intermediul ziarului;

• NU UII Ați: Pe toata duiata desfașura-
lii campioihitului mondial, ziarul nostru va 
publica ample grupaje informaționale des
pre evoluția meciurilor, ca și alte noutăți din 
\i<iț<i erbipeloi participante la evenimentul 
fotbalistic al anului. x - -

Completați lalonul, deciipați-1 și expe- 
(Ihiti 1 in plic pe adresa redacției.

Redacția și administrația i l’etioșmii, str. Nicolao Ilălccscu, ni*. 2. Telefoane : wcrctariaf t 4 16 62 i secț 
Tiparul : Tipografia Petroșani, kfr. Nicolae llâlcescu, nr. 2. telefon c 4 13 63.

piuir.it

