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Lecția solidarității
După cura putem constata, cel 

puțin clin punct dc vedere orga
nizatoric, mișcarea sindicală mi
niera înregistrează progrese, deo
camdată cantitative. Pe plân 

național avem două confederații 
„dc ramură", una cu sediul in 
București, alta la Petroșani, 
conduse de lideri cu orientări 
diferite: Eugen Tama.ș și Miron 
Cozma. Evoluția relațiilor dintre 
aceste organisme va fi privită 
cu interes de acum încolo, fiind 
posibile repetate permutări de 
sindicale de la o Confederație la 
alta, in funcție de opțiunile lor 
viitoare. Interesul maxim va fi 
stirnit de poziția Guvernului față 
de cele două organisme. Cum se 
vor desfășura negocierile? Cu 
t-care Confederație în parte? Cu 
amîndouă deodată? Și mai ales, 
confederațiile vor avea o poziție 
egala în fața executivului sau 
va f: din cînd în cînd, una sau 
al'.t. privilegiata?

E le posibilă, cîndva, și sur
priza unei coeziuni sindicale?

Sini desigur, numai întrebări. 
Pină cînd vom afla unele răs
punsuri, să consemnăm avanta
jul obținut de mult contestatul 
lider Miron Cozma care a cîști-

Nici minerii
Date centralizate pînă la 15 

aprilie 1992 atestă existența pe 
ansamblul Văii Jiului, a 1798 
șomeri. total din care 1697 — 
aproximativ 94 la sută — sint 
femei. Ponderea o dețin munci
torii calificați — 980 (864) — da
tele din paranteză reprezintă nu
mărul femeilor. Urmează absol
venții de liceu 414 (408), munci
torii nccalificați — 357 (335) șl 
pe ultimul loc — cu un procent 
dc 4 la sulă din toa), ca un aver
tisment pentru actualii studenți 
— cei cu studii superioare; 71 
(>0).

Domnul ADRIAN PAUNESCU, 
inspector cu probleme de șomaj 
l i OMPS Petroșani a ținut să 
detalieze puțin situația:

— Am primit deja semnale că 
se fac restructurări Ia exploată
rile miniere Clmpii lui Ncag, 
Valea dc Brazi, Pelrila Sud și 
Iscroni. Nu nc-au parvenit încă 
tabelele, dar este cert că impera
tivul rentabilizării, în condițiile 
sistării lucrărilor de investiții și 
alo limitării subvențiilor buge
tare, Impune trecerea printr un 
filtru sever a întregului perso
nal. Cel care cad la acest exa- 

gat dreptul de a reprezenta, fără 
intermediari, la masa negocieri
lor, punctul de vedere al unei 
Confederații miniere in fața Gu
vernului.

Și pe plan local, pot fi formu
late mai multe întrebări. Oare, 
prezența celor două conduceri 
operative la Petroșani (Liga și 
Confederația) nu vor fi stînjcni- 
toare pentru una dintre ele? In 
ce măsură I.iga își va păstra au
tonomia de a decide singură, în 
problemele interne, fără imix

tiuni din partea Confederației? 
Nu vor fi instaurate, cu timpul, 
relații de subordonare excesivă, 

care pot duce pînă la anularea 
identității celui mai slab?

Mutații și transformări ca’ita- 
tive s-au petrecut și în alte ra 
muri — nu numai în minerit — 
unde sindicatele, (ligi, federații, 
confederații) șl-au găsit mai 
tîrziu atribuțiile, dar în cele din 
urmă s-au descurcat, limpczin- 

du-și orientările. Așa e în pro
cesul tranziției, fiecare învață 
din mers. Important o ca și din 
experiența Văii Jiului să Învețe 
unii cel puțin lecția solidarității.

Ion MUSTAȚA

nu-s cu stea în frunte |
men și nu acceptă o alta muncă, 
în cadrul aceleiași unități, ajung 
la noi...

— Din cile știu, la 31 martie 
1992 a expirat perioada de acor
dare a ajutorului de șomaj pen
tru mulți șomeri. Ce se infim- 

- SPECTRUL ȘOMAJULUI -

plă cu aceștia?
— Există propunerea de a li 

se acorda in continuare 30 la 
suta din salariul minim pe eco 
nomie (circa 3000 lei), timp de 
18 luni, dar n-am primit nici o 
dispoziție oficială în acest sens.

— Cum s-au finalizat cilrsti 
rilc dc calificare organizate de 
DMI’S Deva?

— Toți cei care le-au frreven-. 
tat au primit diplome, pe baza 
carora se pot angaja.

— I’c cînd... „ediția a doua?"
— Noi nu mai avem posibili

tatea dc a organiza asemenea 
cursuri. Așteptăm ca agenții c 
eonomici caro an condiții sa preia
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— Locuri dc muncă vacante...? ]
— Nimic.
Ce se mai poale adăuga 1; 

acest „nimic"? „O singura s.pe

Viața politică

Cîimiseimismiil parlamentar
Trebuie să ai o mare doză de cinism, pentru a te lansa ca 

succes în’groapa cu lei a confruntărilor politice actuale. Naivii 
nu pot avea in nici un caz ciștig de cauză. Principala arenă a 
confruntărilor politice o constituie, fără îndoială, Camera Depu- 
taților și Senatul. In cele două Camere legislative au loc, periodic, 
adevărate bătălii verbale, care fac deliciul auditoriului și răzbat 
în afară, către marele public, cu ajutorul cronicii parlamentare 
de la televiziune. O astfel de bătălie a avut loc în urma scanda
lului declanșat de hotărîrea unor parlamentari, aleși pe listele 
partidului de guvernămînt, de a părăsi Frontul Salvării Naționale 
și de a adera la un alt partid. Ceea ce i-a deranjat pe parlamen
tari n-a fost atitudinea imorală, de cameleonism politic a unor co
legi, ci coloratura lor. Opoziția care declară sus și tare că este 
exponenta cea mai autorizată a democrației a dat dovadă de in
toleranță. Deputatului Șomâcu, fost reprezentant al FSN, trecut 
peste noapte la PSM, i s-a refuzat dreptul elementar de a-și sus
ține punctul de vedere în Camera Deputaților. Nu sint adeptul 
doctrinei politice a PSM. Dimpotrivă, o consider lipsită de argu
mente viabile, o încercare eclectică de preluare și prelungire a 
unor concepte economice și politice ale defunctului I’CR Cu 
toate acestea, din perspectiva comodă a independenței politice, nil 
pot fi de acord cu intoleranța.

La o analiză mai atentă a scandalului parlamentar iscat de 
cameleonismul unor deputați și senatori apar în evidență lucruri 
surprinzătoare. Printre reprezentanții opoziției, care s-au ridicat 
în modul cel mai vehement împotriva celor doi parlamentari tre- 
cuți de la FSN la PSM, s-a numărat pîna la un anumit punct, un 
reprezentant al Uniunii Democrate a Maghiarilor din România. 
Incidentul s-a produs în jurul propunerii reprezentantului Parti
dului Liberal de a se lua în discuție, după procedura de urgență, 
proiectul de lege cu privire la interzicerea partidelor extremiste 
„de stînga și de dreapta". Reprezentantul UDMR, domnul Frunda, 
a susținut sus și tare necesitatea adoptării imediate a respectivului 
proiect de lege. Dar a apărut o buturugă mică, răsturnînd carul 
mare. Un alt deputat a propus ca textului proiectului de lege 
intitulat „interzicerea partidelor extremiste dc stînga și de dreap
ta" să-i fie adăugată fraza „și a partidelor antinaționale". La au
zul acestei propuneri, înfocatul susținător al proiectului, domnul 
Frunda, reprezentant al UDMR, și-a schimbat brusc atitudinea. 
Domnia-sa a anunțat că, în „aceste condiții", deputății UDMR nu 
mai sînt de acord și nu vor mai vota pentru adoptarea proiectului 
de lege. Cameleonismul politic și-a spus din nou cuvîntul. In cele 
din urmă s-a ajuns la un compromis politic. Proiectul de lege n-a 
fost supus dezbaterii și nici aprobat, fiind înlocuit cu o simplă 
declarație...

Incidentul s-a aplanat. Dar nouă, alegătorilor, celor ce nc-am 
investit aleșii în Parlament, cu încrederea naivă că ne vor fi re
prezentate cu adevărat interesele, ne-a lăsat un iz amar. Oare pe 
baza căror considerente democratice, reprezentanții UDMR nu 
sînt de acord cu interzicerea partidelor antinaționale ? Și nu 
putem să nu ne mai întrebăm: reprezintă, oare, cu adevărat, in
teresele minorității maghiare din România, deputății care, în 
numele anticomunismului, urmăresc cu totul altceva ?

Pe măsură ce înaintăm pe calea democrației, apele se limpe
zesc. Grîul se separă de neghină. Electoratul va da dovadă, spe- 
răm, de mai multă luciditate cu prilejul apropiatelor alegeri ge
nerale.

Bl TA—dreptatea 
lui Cozma

corespondentului A.M. PRESS. 
In acest context, sindicatul a a- 
cordat administrației, pentru a 
rezolva problema plății, un ră
gaz de numai două ore, amenin- 
țînd că in caz contrar se va a- 
pela la sprijinul lui Miron Coz
ma. Incredibil. Miron Cozma a 
apărut în zona de conflict în 
mai puțin de o oră, deși distan
ța Petroșani — Mătăsuri poate

LA DRUMUL MARE
Două păsări călătoare, Dan 

Iulian, 23 ani, din comuna Mun
teni — Galați și l’leșa Gabriel, 
23 ani, din Zârnești — Brașov, 
dar cu domiciliul stabil în Dum
brăveni— Vrancca, laolaltă cu un 
„băștinaș", Nariță Aurel, 19 ani. 
clin Llipcni, sînt cercetați de 
organele Toliției orașului Lli
pcni, în stare de arest. Motivul? 
Aceștia l-au acostat pe P.G., in 
ziua de 1 I februarie. în jurul 
orei 22,30, în zona „Viscoza" .și, 
folosind o metoda originală (doi 
1 au luat dc braț, ca și cum l-ar 
fi sprijinit să nu cada, iar al 
treilea l-a lovit din spate, ca 
să . cada), l-au imobilizat. Dopa 
o btiz.unârcală in stil ckr ie, cei 
trei și au însușit 10 mii lei, sa
coșa cu cinci piini, 2.5 ki; carne 
vila, briclv la și țigările -omului, 
socotind <a ei au mai mare n 
voie dc toate acestea...

Din |ric.uc in-, i. i, 11 una soluțic 
aleasa de ci p.'litru 11 se apro- 
vi ion i i a condus spre un l<> 
unde, e.’l puțin pentru o vreme, 
\oi , ,i d ... grija.
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V’iorel STKAUȚ

fi parcursă cu automobilul in 
circa trei ore. In maniera i cu
noscută, Miron Cozma a cerut C 
fectuarea plății. In decursul a 
trei runde de convorbiri, admi- 
distrația a oferit minerilor ex
plicația de mai sus, fapt ce a 
determinat declanșarea acțiunii 
minerești. In cîteva minute, gea
murile sucursalei au fost făcute 
țăndări, iar o parte din mineri au 
furat tot ce s-a putut găsi în 
bufetul de incintă devastîndu-l. 
In cele din urmă, lucrătorii re
voltați și-au primit banii, scara 
fiind mare chef în Mătăsari cu 
participarea lui Miron Cozma.

In ziua următoare, joi ad
junctul lui Miron Cozma, un a- 
nnme Feraru. s-a deplasat la ca
riera Jilț-Sud si împreună cu 
liderul sindical din carieră, in
ginerul Colet. i-nu administrat 
un toc de bătaie directorului Tră
ia n Popa. (A.M. PRESS)

Colțul vesel
Mă aflam intr-lin bar, la o 

cafea, ceea ce mi sc-ntimplâ rar, 
și, neavind cu cine sta de vorba, 
răsfoiam un ziar, ca să nu vor
besc singur, ca individul dc alături: 
„Ba, baialu' iu nu mă mai uit 
in gura lumii. C-ain pățit-o, cind 
eram un pic mai tînâr și mai 
gras... Apăruseră pilulele alea, 
știi, de nu faci c-opii Mi a adus 
și mie unu' o duzină, i-am dat 
o groază de buni și. ce crezi? Nn 
e, au bune, de nimic! Patru am 
luat odaia și... a făcut nevastă 
mea gemeni !".

„Ala da bărbat". zi(, repri- 
miiuin nu cu greutate lin ri- cu 
siejiilnri și mi intere pri\ ii de 
sa vad „erou;". Prea lirxiu .. Se 
ridicase și pășea, l< ganal. spre 
ieșiri’ Am apiu i sa obxei V do.u 
(ii era liilr-aAe'ar slab, itlinau 
hainei'* 1 pe el < a gard și ea 
se ghida după un na de invi-

Miercuri, 15 aprilie a.c.. Su
cursala Lignitului Jilț, cu se
diul în localitatea Mătăsari, ju
dețul Gorj, a fost luată cu asalt 
dc circa 150 de lucrători dc la 
cariera Jilț-Sud, nemulțumiți de 
inlîrzierca cu două zile a plății 
chenzinei a doua. „Întîrzierea a 
fost justificata de depășirea fon
dului de referință acordat, cu C 
milioane lei, sumă pentru care 
trebuia obținută aprobarea Re
gie! Autonome a Lignitului Tg. 
Jiu în următoarele 3—4 zile", a 
explicat inginerul Nicolae Simio- 
ncscu, directorul sucursalei Jilț 

sarcina calificării, cu posibilita 
tea recrutării din rindul absol 
vcnților a personalului calificat, 
dar fără obligativitatea angajării 
tuturor absolvenților. Direcția de 
muncă onorează devizul cu chel
tuielile totale.

ranțâ răminc celor infrinți: sa 1 
nu mai spere în mînluirc " In t 
țara, s au închis deja 30 do ex- j
ploaturi miniere... Regia Auto 
nomă a Huilei Petroșani se res ( 
tructurcuză, anumite activități ‘ 
(cercetare proiectare, baze apro 
vizionare, construcții montai), ur ! 
mind a s<- organiza in 9 soc in • 1 
tați comcreia' ■ nes ibvcnlinnate . I 
„Direcția" a fost data. ( inc arc 
urechi, sa .nula! ( ine nu la. . 
lalele

Ștefan CIMl’OI ’ diat... (Șt C.)
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Pe drumul de cost’șă/Ce duce.

semnalat in a 
secolului al 

Tara llațegu- 
se întemeiază 
in 1770 este 

localitatea

locurile ccestce, de la gurile 
Jivl.i.’. au fost lot uite din cele 
mai vechi timpuri. Pa ul Vilcan 
reprezenta un important punct 

strat, tic. încă din pi rioada daco
română. Vetigiih istorice de
mon' trează că au t an ticluit 
m ci grupuri dc oameni a căror 
oeupc.’ie de bază era pă toritul.

iii Evul Mediu timpuriu, Țara 
llatecului, in earc eră cuprinsă 
și Vclen Jiului, făcea parte din 
voievodatul lui l.itovoi si Bărbat. 
Primele năvăliri ale turcilor pe 
aceste plaiuri sînt consemnate 

in secolul XV. Granița dintre 
cele două provincii românești, 
Transilvcnia "i rara Românească, 
a fost mutată spre sfirsitul vea
cului, cind la Nord, cind la Sudul 
Văii. In aceeași perioadă istori
că. se consemn uză un început 

de migrații din zona Gorjulnt. 
Dar cd mat important fenomen 
de acest gen c ~t ■ 
doua jumătate a 
XVIII-lea, dinspre 
lui. ocazie cu caro 
noi așezări. Astfel,
atestată documentar 

1 upeni, apoi, în 1771, Paroșeniul 
și in 1778, Vulcanul. Puțin mai 
tirziu sint descoperite 
lela de cărbune Locuitorii 
atunci ai Văii Jiului sint 
moșii momirlanilor de azi

In romanul „Ca-telul din 
păți", ab lui Julcs Verne, 
cam in aceeași perioadă, 
descrieri de locuri si 
din zonă. Nu s-a demonstrat în
că dacă marele romancier s-a 
documentat efectiv aici, sau car. 
tea sa este un produs al zvonu
rilor și imaginației sale. Vulca
nul este prezentat in viziunea sa, 
ca fiind: „o ulița, numai o uliță 
largă ale cărei pante repezi fac 
destuf de neplăcut suișul sau 
coborișul. Ea slujește drept drum 
între frontiera valahă și cea 

transilvană. Pe ai' i trec cirezile 
de boi, turmele de oi, porcii m - 
țpistorli de carne proa pală, 
fructe și cereale și rarii călători

Încheiem acest scurt istoric cu 
un pasaj din acela i roman t ore, 
din păcate, are accente, dc actua
litate. „Civilizația e ca a rul și 
ca apa. Unde i se deschid • o 
trecere — fie si o fisură, pătrun
de si schimbă f Iul de trai. Dar, 
trebuie să rccunoa tem, ini i nici 
o fisură nu se produse " in 
ceasta porțiune meridională 
Carpaților". lnt'-c timp, fisuri au 
apărut. Dar ce s-a trecură! prin
tre ele...

zăcămin- 
d« 

stră

Cur
sori <> 
apar 

persoane

de

a-
<1

Dc ce sînt momirlanii niște țărani „speciali?"
Ei locuiesc in așezări — să le spunem sate — arondate unor 

Valea Ungu- 
admini trativ 
orașe, munca 
nu înseamnă 
Deci, ce sînt

centre urbane. De exemplu: Paroșeni, Dealu Babii, 
rului — locurile documentării noastre — aparțin 
de orașul Vulcan. Majoritatea dintre ei lucrează in 
pămintului fiind o îndeletnicire complementară. Asta 
că nu i se acordă atenția cuvenită. Ba. dimpotrivă, 
ei' Țărani au orășeni? Probabil cu și una, și cealaltă. Problemele 
legate de situația economică le știm. Să le vedem pe cele legate 
de statutul de țăran.

Să-l luăm doar pe cel ce duce 
mina 
insă,

spre Dealu Babii. Rină la 
Vulcan e bun. Dc acolo, 
cale de peste 5 kilometri, la orice 
ploaie, „asfaltul" se înmoaie. 
Drum de țară, ce mai! Au exis
tat promisiuni că va fi reparat, 
modernizat. S-a făcut cite ceva, 
dar nu suficient pentru a con
vinge. Societatea Comercială de 
trasport local a repus în cir
cuit cursa Corcești — Dealu 
Babii. A fost o minune care a

T"/ -- ------------------------- -•••
durat timp de trei săptămînl. Șl 
atil... Cu toate acestea, un mij
loc de transport în comun c mai 
mult decit necesar. Amintim doa> 
copiii, care sînt 
scoale cu noaptea 
a ajunge in oraș,

In urma unor
căror inițiator este dl. consilier 
Icn Hațegan, SCTL-ul ți-a dat 
acordul, cu următorul amenda-

ment: un număr minim de 60 
abonamente. j

nevoi ți să se 
in cap, pentru 
la școală, 
insistențe, al

jjr...

t

■ ■■ • Ml lUllm

Pomii momirlanilor, nestropiți dc zeci dc ani (fără exage
rare) sînt năpădiți de insecte. Din lipsa insecticidelor. Și gîndacil 
de Colorado zburdă in voie, distrugind și ața mica lor recoltă da 
cartofi. Tot ce mai produce pămîntul, in condițiile lipsei îngrășă
mintelor chimice și organice, se 
legume. Porumbul crește — cind 
toate acestea, nici semințe nit-s. 
țiativa particulară.

Toaia păsărîia
Vorba vine! Că păsări sint pu

ține, vaci și oi la fel. An mai 
rămas cîteva exemplare cabaline, 
păzite cu strășnicie, deoarece., 
se fura. In acest domeniu, greaua 
moștenire a „iepocii" e valabilă. 
Se știe că vacile și celelalte ani
male aveau pe atunci „buletin". 
Practic, momîrlanul nu mai era 
stapin pe animalele lui. Asta a 
dus la micșorarea șcptclului. Deși 
acum legea e alta, și sint oare
cum sprijiniți — medicul veteri- 

vinc, cel puțin, la fața locu-

rezumă la cîteva sortimente de 
crește — pe ici, pe colo. Pe lingi 
Iată un teren virgin pentru ini.

«ai o duc bina
pentru controale, vaccinări 

altele — dar numai asta nu 
nevoie de 

din
îngrășămintelor, crește doar 
la genunchiul broaștei, 
zonele cu circulație rutieră 
vedea Paroșeni și Valea

ini,
și
îngrașă animalele. E 
lărîțe, porumb, fin, rare, 
lipsa 
piuă

In
(a se
Ungurului), bietele patrupede sînt 
expuse unui pericol în •plus. Acela 
de a fi călcate. Și nu de taurul 
comunal.

Ba-i aici, ba nu-i aici
Pentru a lucra pămîntul, sînt nori sare unelte. Nn nc u-ferim 

cele mecanizate, deși, in paranteză fie spus, n-ar strica. Dar, 
nici măcar din alea clasice nu sint. Iar cin l sînt.. Să luăm 0 
banală coasă. Pe piață se mai găsesc din cele „made lri 
UH.SS" care după părerea beneficiarului, nu sînt eficiente. Or, la 
5000 lei bucată. . Un cosaș bun prefera „Albina" sau „Balaurul", 
produse occidentale. încă o piață buna pentru investitori.

Ba-i bai la groapa cu... gunoi
•-pune că la munte acrul 

curat. Momirlanii din l’aro- 
zic „ași"! Și cum să nu zică, 

după cum bine se 
orașului

zonă. Și emană. Fără 
asta reprezintă un focar

făcut. Eventual, astupată

l.a mai bl:-, ci • un an de la promulgarea l.egii fondului fun
ciar, de care se leagă mult discutatul „pariu cu agricultura", 
clivsuunea se all.î încă pe rol.

Chiar daca sint niște țărani... mai „speciali", tot țărani sînt 
ți momirlanii. Iar țărani far a pămint, sună...... ca dracu", vorba
cx-prcmicrului Il« man. Deci, pămîntul...

In trecut, locuitorii acestei zone posedau întinse tcrenuii de 
ocupau ex- 
mai dreap- 
palmă dc

șeni 
atunci cind, 
șl ie, groapa de gunoi a 
se afla in
glumă,
de infecții. Animalele care scapă 
acolo, sint in pericol. Ceva ar

Emancipare,

pașiuiat și păduri, pentru că — .să nu uităm — oi se 
clusiv cu creștere» animalelor. A vmit orinduirca „cea 
t.> , cu tăvălugul ei egalitarist, caie le-a la: at doar o 
pămint, In

'.cum,
mai multe
nc dă mai

jurul casei.
oamenii ar vrea să-și reintre în drepturi. „Am avut 
hectare dc pămint ți puduri înainte. Acum, statul nu 
mult d : un hectar. Ba și pădurile noastre nu fost taiate, 

iar acum vor sa ne den altă pădure" — no spune Viorel Nica, 
din Valea I ngurnhii. I i, bisil, sună altf. I: „Terenurile cu ve- 
g< tație fore t.ră ec au ap.o ți u.it persoan lor fizice și au fost na
ționalizate se restituie in conformitate cil cele avute anterior de 
aceștia, dar nu mai mult de un hectar. (X'v mai mult dc un hec
tar de familie sau de pei nană? Tată o chestiune care a scăpat 
legi l.itoriilin). Și nu e o simplă scăpare, din moment ce naște 
in u i contr c/er e. Dacă pe ele se află amenajări forestiere, se 
vor distribui terenuri în alt loc", (art. 41 din Legea 10/1991). De 
la Primăria orașului Vulcan sîntem informați că, pînă în prezent, 
au fost cioplire 201 cereri de punere în posesie, din care 19 sint 
n. i ezolvabilo, datorită neeoncludcnței actelor doveditoare. In 
măsura în care Ocolul Silvic va pune ia dispoziție zonele dispo
nibile, acestea vor fi atribuite proprietarilor dc drept. Scop pen
tru care sc <cre primăriei asigurarea dc lopografi, pentru delimi
tarea strict i a suprafețelor. Ca să nu se audă vorbe...

Oricum, „un lucru e sigur: nici un momîrlan nn trăiește de 
pe urma exploatării pămintului. Acesta e complet nerentabiî și 
noi îl lucrăm din cî.știgul cc-1 obținem la mină". — zice Miron 
Mislor. $i noi nu avem căderea să-l contrazicem.

trebui 
groapa.

f\- Valea Ungurului, vara, cinrl 
piriiii seacă pe porțiunea dintre 
captările Preparației și gura de 
varsarc in Jiu, reziduurile alu
vionare constituie un fel dc groapă 

de gunoi cu toate consecințele 
aferente. O temă dc meditație 
pentru ccologiști.

emancipare...
Vacile și oile, atitca cîte sînt, dau ceva lapte, ceva lina. într-o 

vreme au existat cîteva centre de colectare. Acum nu mai sint. 
Fabrica dt lapte de la Livezeni are probleme cu materia primă. 
Folosește, pentru a satisface cit de cit necesitățile, și lapte praf, 
(din import). In timp re momirlanii dispuși a-1 contracta sînt nc- 
voiți sa dură vaca la fabrică (c un fel de a spune). Cit despre lînfl, 
nici mărar fabrica de covoare dc la Cisnădie nu o primește, pre
ferind 
noas

pe cea australiană. Emancipare, emancipare, da’ țurcana 
are?
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■ Minerul Vulcan nu mai poate 
pierde titlul de campioană la popice. 
Felicitări !

■ Miercuri, 22 aprilie, etapa in
termediară in diviziile B și C. Jiul 
1ELIF, Craiova — Jiul Petroșani.

19 Toate divizionarele C joacă a- 
casă: Minerul Lupeni — AS Paro- 

șeni; Minerul Uricani — Minerul Mă- 
lâsari, Minerul Vulcan — Parîngcl 
Petrila Lonea.

■ S-a încheiat competiția copiilor. 
Cele 6 cluburi Jiul, Parîngul Petrila 
Lonea, Minerul Vulcan, AS Paroșeni, 
Minerul I.upeni, Minerul Uricani au 
scos la lumină marele potențial spor

tiv al Văii Jiului. Dacă am avea un 
Berlusconi, acest ținut dc ozon și 
vigoare ar putea deveni primul cen
tru olimpic al României. Dar, într-o 
singură lună, s-au plătit amenzi de 
aproape 3 milioane lei, și nici un 
sponsor n-a avut bani pentru o sa
varină, măcar la o echipă de pitici.

■ Joi, pe stadionul din ’Simeria, 
finalele campionatului de copii. Se 
în tilncsc formațiile de cădeți, juniori 
III, juniori II, ale clubului Jiul Pe
troșani, cîștigătoarea seriilor, cu e- 
chipele similare ale clubului sportiv 
Corvinul Hunedoara. Mult succes ta- 
lentaților noștri copii!

Canalul nBega“ a fost inundat
JIUL — UM TIMIȘOARA 4—0 

<2—0): Spectatori: circa 500: plă
tit, ■ 256. Șuturi la poartă: 17—
7: po.ir‘_ă: 13—5; corneei : 3—3;
cartonaș galbene: Mita (UM'F), 
Militaru (Jiul). • fg

Au marcat: Dodu (min. 16) — 
sut bombă, de la peste 20 de me
tri. direct în vinclu; Răducu 
(min. 42) — după o ghiulea a 
lui Cristca, 30 m, respinsă de 
Chimiuc, a reluat în plasă, din 
10 m ; Dodu (min. 49) — gol de 
senzație — din întoarcere, cu 
dreptul, a trimis sub' bară min
gea a căzut pe linia porții de 
unde a deviat la vinclu în pla
să; Hrnzcl (min. 85). după o cen
trare a lui Stoica, a trimis din 
careul mic pe lingă Chimiuc.

Un teren greu a „forț.it" echi
pele, pe toată durata partidei, di- 
minulndu-le forțele în mod pro
gresiv. Jiul a controlat cvasi- 
total intîlnirea. expunind un re
gistru tehnico-tactic mult mai 
variat, găsindu și parcă și for
mula de echipă, un ie fun lașul 
Dodu a jucat extremă falsă,, iar 
Crislea pe postul unde nu arc
contracandidat. Oaspeții, o for
mație robustă „de luptăt >i i". au 
juiat In bloc, cu turnanta P-tri
șor mereu pe picior mare și ,.u 
compensat minimul de tehnică 
prin maximum le efort. CT-1 care 
„stmnează" insa primul „auto
graful1* pentru Chimiuc. este 
Stoica, min. 3, cind, de la 16 m, 
știti.iză puternic dar prea pe 
mijlocul porții. O ripostă. ani
hilată dc Ghițan. a urmat ime- 
<trt prin I’etrifă, care nu obți
ne dorit doua coi ere. ambele 
fură rezultat. Și fritul de oră 
trece, echilibrul s< rup, normal 
ți Dodu își intră in „atributului* 
l-i alaiul purl.it de !i< nzcl si 

Radu, ultimul pune pasa înapoi 
(de ce s-o fi fluierînd la astfel 
de construcții ?) și, din pendula
re, Dodu catapultează mingea sus 
în vinclu, deschizînd scorul. A 
fost o fază clasică în care lecția 
„răbdare" a dat roade. Tot Jiul 
este în atac, Militaru pătrunde' 
pînă în 16 m. dar alunecă, Stcop 
este „constiîns" să trimită în 
propria poartă, intervine Chi-

FOTBAL, 
divizia B

mitic salvator și, la centru, Stoi
ca, Radu și Cristca desenează 
triunghiul pe a cărui latură va 
circula din nou Dodu. Și totuși, 
nu e 1—1, Petrică a trecut prin 
„alunecare" pe lingă gol. Răducu 
trimite în bară mingea de c >m- 
traatac, min. 21, tot el renunță 
la șut în favoarea lui Henzcl, ca 
în min. 42, lupă ce Cristca l-a 
„avertizat" pe Chimiuc de la 30 
m, in sfir.șit să înscrie. Este 2—0, 
dar în min. 43 același Petrică, la 
5 m de poartă, nu reușește ga
lul. Se fluieră pauză și protago
niștii ies cu tricouri uscate in 
repriza a doua, pentru a le uda 
iarăși Sib ploaia ce n a contenit 
s:î cadă pînă în min. 90 Și tot 
Dodu. ca și in prima parte, va 
modifica tabela de mureai, punc- 
tînrl, de data asta, senzațional: 
Militaru a pătruns pe dreapta, 
a -urprins cu centrarea toată 
apărarea oaspi ților, Dodu a „aș
teptat", < ,i intr-o demonstrație,

cu 
li
la

ac 
a 

por- 
ei

mingea și, din întoarcere, 
dreptul, a trimis-o sub bară, 
coșeu în pămînt și apoi sub 
vinclu: 3—0 cu aplauze. Stoica 
și-a dorit și t-l golul, dar, singur 
din 10 m, a- trimis peste poartă, 
Călin a încercat, „solist", o 
țiunc de contraatac, Ilcnzel 
trimis cu capul din 6 m în 
tar, Crislea și Radu dau și 
emoții apărării suprasolicitate a 
partenerilor, dar faza după care 
s-a oftat rămîne cea din min. 65. 
Militaru, de lâ 22 m, execută pu
ternic o lovitură liberă peste 
zid direct în bară, lot la vinclu, 
și... intră pe teren forțe proaspe
te. R.idu în locul lui Cîrpan, 
Stâncii în locul lui Militaru. Gbi- 
țan mâi reține un șut a Iui Șețu.

85, gol a lui Ilcnzel. 
Stâncii 
ocazii

4—0, min.
după o pasă — Stoica, 
și Răducu nu fac 6—0, 
rarisime și brigada bucureșteană, 
cu o bună prestație — Al. R.ilea, 
Badea și Brinzoi — pune caoăt 
ostilităților.

JIUL: Ghițan — Cămăi.ișanu, 
Gașpar, Dodu, Cristca, Cioabă, 
Mihtaru (m.n. 75, Slane u), Stoi
ca, Răducu, Radu, Ilcnzel.

U.M.T. ; Chimiuc — Solomon, 
Steop, Călin, Dcac, Coșcovcanu, 
Pctrită. Mita, Tandru, Cîrpan, 
(min. 70, Radu), Șețu.

Pagină realizată de
DOREL NEAMȚU

POPICE — SUPERLIGĂ

Republicanii

gol 
din 

Petra

JIUL — CSS BRAȘOVIA — 
3—0 (0—0). Partidă la discreția 
elevilor lui Dosan. Primul 
a fost înscris de Repede, 
lovitură liberă directă.
a urcat scorul la 2—0. Frumoca 
a fost faultat în careu și același 
Repede a ratat transformarea, 
dar Mitrof.in» a reluat 
3—0. Sîmbătă, Met rom 
nu s-a prezentat. Încă 
în favoarea gazdelor.

in gol și 
Brașov 

un 3—0

Gamp.oana
„naîncoronafâ

Sini btilă, pe moderna arenă 
clubului sportiv „Minerul" Vul-

con- 
echi- 

s-a

a
can, pentru care felicităm 
ducerea, sindicatul, secția, 
pa, antrenorul și publicul, 
scris cea mai frumoasă filă din
cartea victoriei. Intilnmd, J.n 
meci direct, pentru ceh m,ii
„grele" puncte, echipa CFR Cluj, 
minerii nu i-au lăsat nici o spe
ranță, cu toate că, după primul 
schimb dc perechi, oaspeții can
ei urca li cu 12 bețe. D ir .- imio din
focul de.„paie" nu i-a alarmat

DIVIZIA B
REZULTATE TEHNICE: CSM Reșița — Jiul 1E1JF Ciaiova 

1—0; FC Drobeta — I-’C Bihor 0—0; CFR Timișoara — Gloria Re
șița 2—1; Gaz Metan Mediaș — Metalul Bocșa 2—I; Astra Arad — 
Metalurgistul Slatina 2—3; Jiul Petroșani — UM Timișoara 4—0;

DIVIZIA A

M< taliirgistiil Cugir — Aris Arad 1—0; Unirea Alba Iu)ia — U T.
Arad 2—0; Chimia llm. Vilrea — Șu,m„ IPA Sibiu 2— 1.

CLASA M 1E N T
1. Unirea Alba lulia 21 17 1 6 49—22 Jă ( 1 9)
2. U T. Aiad 21 15 4 5 32—14 31 (d 10)
3 CSM Reșița 24 14 4 6 32-12 32 ( 1 »)
4. CFR Timișoara 2 1 12 4 8 27 -29 28 ( 1 2)
5. JIUL PETROȘANI :• i 12 3 9 48—25 27 ( 1- 3)
6. FC Bihor*) 2 1 10 6 8 41—28 25 ( 1- 1)
7. Chimia llm. Vllci-a 21 9 6 0 31—28 21 ( 0)
8 Metalurgistul Cugir 2 1 11 2 11 26 -31 24 (— 2)
9. Gaz Metan Mediaș 2 1 8 7 9 35—43 23 (- 0

10. FC Drobeta 21 « 6 10 32—35 22 (- 2)
11. Gloria Reșița l 9 4 II 30—33 22 (— 2)
12. Metalul Boc.a .! 1 9 1 11 32—36 22 ( 0 )
13. Metalurgistul Slatina .: i 7 7 10 31—30 21 (~ 1)
14. Șoimii n>A Sibiu i 7 7 10 2J—31 21 (- 3)
15. fiul IELIF Craiova 2 1 7 7 10 21—30 21 (- 3)
16. Aris Ara<l 24 7 5 12 22 42 19 (— 5)
17. UM Timișoara 21 6 C 12 55—53 18 (- 4)
18. Aslra Arad 2.1 5 3 16 25-49 13 (-D)

•’ Echipă prnnliziitA iu un punct.

ETAPA VIITOARE, Miercuri 22 ariile: Jiul 1E1.1F Craiova 
— Jiul Petroșani; Metalurgistul Slatina — Gaz Metan Mediaș; 
UM Timișoara — Astra Arad; Metalul Bocșa — Chimia Rin. VII- 
Cea; FC Bihor — CSM Reșița; UTA — CFR Timișoara; Gloria 
Reșița — FC Drobeta Tr. Scverin; Aris Ara i — Unirea Alba Iu_ 
lia; Șoimii IPA Sibiu — Metalurgistul Cugir.

TEHNICE: FC Argeș — FC Bacau 2—4; ana 
Universitatea Craiova — Corvinul 3—0; Dacia 
ASA Elcctromurcș 0—0; Rapid — Oțelul 2—0;

REZULTATE 
— Dinamo 1—1; 
Unirea Brăila —
FC Brașov — El cer op utere 3—1; FC Farul — Sportul Studențesc
2—1; „Poli" Timișoara — Petrolul 2—0 
Sibiu — partidă reprogramată.

C I. A S A M I

; Gloria 1 listrița — Iniei

: N T

1. Dinamo 24 17 7 0 56—12 41 (-1-17)
2. Steaua 24 14 6 4 40—17 34 ( 1 10)
3. Universitatea Ciaiova 24 10 8 6 28—16 28 (+ 2)
4. Petrolul Ploiești 24 12 4 8 30--38 28 ( 1 4)
5. „Poli" Timișoara 24 11 5 8 29—25 27 (+ O
6. Rapid 24 11 4 9 23—25 26 ( 1 2)
7. Electroputere Ciaiova 24 & 7 8 27-20 25 ( 1- 3)
8. Farul Constanța 24 ÎL 2 11 27—24 24 (- 2)
9. FC Inter Sibiu 23 9 6 8 28—29 24 ( 0 )

10. Oțelul Galați 21 11 2 11 25—31 21 ( 1- 2)
11. Gloria Bistrița 23 9 5 9 32—28 23 (i 1)
12. FC Brașov 21 0 5 10 37—37 23 (- D
13. FC Bacău 24 9 3 12 25—40 21 (- 3)
14. Dacia Unirea Brăila 24 8 4 12 21—29 20 (- 4)
15. Sportul Studențesc 24 6 7 11 21—31 19 (- 5)
16. FC Argeș 24 5 6 13 26-35 16 (- 8)
17, ASA Elcctromurcș 24 6 3 15 22—37 15 (— 7)
18. Coi vinul Hunedoara 24 4 4 16 23—49 12 (-12)

FC Bacău — FC Brașov, 
Electroputere — Răpii, 

Dinamo —FC Argeș; Pe-

ETAPA VIITOARE, (25 aprilie): 
Oțelul Galați — Dacia Unirea Brăila; 
ASA ElecUomurcț — Gloria Bistrița; 
trohil — Universitatea Craiova; Corvinul — Steaua; Sportul Stu
dențesc — „Poli" Timișoara; FC Inter Sibiu — FC Farul.

pe maturii popicari și, astfel, pu
terea de concentrare și talentul 
fiecăruia au făcut corp comun, 
pentru o victorie categorică: 5195 
pd — 5104 pd. Primul titlu de 
campioană la popice este adus 
la Vulcan și în Valea Jiului. Cel 
șase, care au lansat bila pentru 
această „știre" ce va face incoiț* 
jurul țării și ăl lumii, au fost ap < 
ceiași care și-au șters sudoatt< | 
de-a lungul palpitantelor în£run-i 
țări: Pop — 891 pd. Lupii —-r 888 
pd, Ardac — 879 pd, Bisoo i—• 
872 pd, Nagy — 845 pd, Nedelcu
— 830 pd. De la oaspeți, Bese șl 
Pice au realizat același punctaj
— 882 pd. Miercuri, Minerul joa
că la Hunedoara, iar In ultimul 
meci cu Constructorul Galați, 
partidă ce nu mal arc nici Q 
implicație în economia clasa
mentului (ca și cea de la Hune
doara). Așadar, după o frumoasă 
tradiție, orașul Vulcan, EM Vul
can, toți factorii ncvăzuți își văd, 
acum încununate dc succes zi- 
lele dc muncă în care au gindit 
șl susținut un ideal cc nu se 
ivea la orizmt, dacă nu se năș
tea j toți cel din mareo familie 
a popicarilor. Și Trcstian, S* 
losin și mulțt, mulți alții-». Ai'

%25e2%2580%259efor%25c8%259b.it
purl.it
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Societatea comercială 
„STIL COM“ SA Vulcan

B-dul Mihai Viteazul nr. 14
In conformitate cu prevederile HGR nr. 140/1991 și 

HGR nr. 1228/1990, organizează, in data de 4 mai 1992, 
ora 12, la sediul societății, LICITAȚIE pentru preluarea 
în locație de gestiune a următoarelor unități:

— unitatea nr. 212 — desfacere produse alimentare ;
— unitatea nr. 211 — tricotaje;
— unitatea nr. 213 ■— bijuterii — gablonz;
— unitatea nr. 201 — fierărie;
— unitatea nr. 223 — țesături;
■— unitatea nr. 245 — încălțăminte;
•— unitatea nr. 203 — confecții femei;
—- unitatea nr. 219 — tricotaje, mercerie, galanterie 

și pentru ÎNCHIRIEREA următoarelor spații:
BLOC 80
— 95 mp — profil stomatologic;
— 285 mp — laborator cofetărie-patiserie cu vînzare 

și librărie;
— 110 mp — înregistrări audio-video, închirieri apa

ratură audio-video, reparații electronice, electrotehnice, 
electrocasnice, articole de uz casnic, desfacere produse e- 
lectronice.

CHIOȘC ZONA PIEȚEI AGROALIMENTARE — pro
fil agenție de turism.

Relații suplimentare se pot obține de la sediul so
cietății și la telefon nr. 70292, prefix 935.

Societatea comercială
BBCF SNC PETBILA 

prin magazinul A-B-C 
OFERĂ

tuturor agenților comerciali de alimentație publică 
următoarele produse :

9 Votcă 0,5 litri - 33 grade
162 lei sticla.

a Votcă 0,5 litri - 36 grade
175 lei sticla.

■ Lichior kiwi 0,5 litri - 300 lei sticla. 
« Lichior mango 0,5 litri-300 lei sticla.

LIVRARE, EN-GROS

Relații,
între orele 10 — 12, 17 — 20,
la sediul societății,
str. Tudor Vladimirescu nr. 36 — Petrila.

- MICA PUBLICITĂȚI -l
ANIVERSARI |

DRAGA Mirela Pavalache, acum cînd trandafirul vieții tala • 
și-a deschis cea de-a 18-a petală, îți dorim să te bucuri de ml- I 
reasma catifelată a petalelor sale. „La mulți ani 1“ îți urează pă- | 
rinții și fratele. (1704) .

VINZARI |

VlND rulotă confecționată din tablă aluminiu pe punte Da- I 
cia. Lungimea 4 m, lățimea 1,70 m, greutatea 380 kg. Se poate I 
vedea In piața agroalimentară din Petroșani. Informații, telefon I 
45581, după ora 20. (1710) |

VlND parchet fag, carpen orice cantitate. Telefon 956/61699. , 
(1550)

REPORTOFON SONY (50 dolari sau 18 500 lei), cărți (41 vo- • 
lume — 5000 lei), radioreceptor (cinci lungimi — 60Q0 lei) — vînd I 
urgent. Telefon 41662. (1703)

DIVERSE I

SOCIETATEA COMERCIALA Zero Computer SRL comercia
lizează, la preț convenabil, calculatoare tip HC 90. Relații telefon 
43866. (1671)

FAMILIILE Lupu șl Păuna, aduc sincere mulțumiri colecti
vului de medici: dr. Korozsi Imre, dr. Kisș Lorand, dr. Florea 
Arghlr, dr. Ciugulea Nicolae, dr. Goga Vaslle, care, cu un înalt 
profesionalism și deosebită omenie, într-o zi sfîntă de duminică, 
19 aprilie 1992, i-au redat viața tatălui, socrului și bunicului 
nostru — LUPU GHEORGHE.

Le dorim multă sănătate șl putere de muncă. (1713)
PIERDERI

PIERDUT legitimație de handicapat, pe numele Sămărtean 
Pavel-Doruț, eliberată do Asociația handicapaților Petroșani. O 
declar nulă. (1676).

PIERDUT tichet butelie seria B nr. 2505 pe numele Pandaciuc 
Florin, eliberat de centrul de preschimbare a buteliilor Vulcan. 
11 declar nul. (1714)

PIERDUT diplomă 8 clase, pe numele Mirca Elena, eliberată 
de Școala generală nr. 6 Petrila. O declar nulă. (1721)

PIERDUT diplomă de 8 clase pe numele Mirca Florea, eli
berată de Școala generală nr. 6 Petrila. O declar nulă. (1722)

PIERDUT legitimație handicapat, pe numele Ianc Lenuța, e- 
liberată de Asociația handicapațllor Petroșani. O declaT nulă. (1724)

DECESE
SOȚUL Ciolofan Constantin anunță, cu marc tristele și îndu

rerare, decesul soției sale
CIOLOFAN EVA (69 de ani), 

in data de 18 aprilie 1992.
Ceremonia înhumării se va oficia, în data de 21 aprilie 1992, 

orele 15, de la domiciliul din str. Păcii, bloc 6.
Nu te vom uita niciodată! (1723).

Programul TV.
10,00 Actualități. Meteo.
10.20 Calendarul zilei.
10.30 La sept.

Canal France Internațional.
12.10 Ora de muzică.
13,00 Interferențe.
13.30 Muzica pentru părinți.
14,00 Actualități, Meteo.
14.20 Tradiții.
14.50 Avanpremieră TV.
14,55 Preuniversitaria.
15.30 Teleșcoală.

• Curs de limba franceză.
Curs de limba rusă.

16,00 Agenda muzicală.
16.30 Conviețuiri.
17,00 Actualități.
17,05 Repere transilvane.
17.35 Oameni, locuri, obiceiuri 
18,00 Salut, prietenii
19.00 Studioul economio.
19.30 Desene animata.

Alice în țara minunilor.
20.00 Actualități.
20.35 Sport.
20,45 Tclecinemateca.

Cu ochii copilăriei
(Spania, 1976).

22.40 Cultura în lume.
23.10 Cronica Parlamentului.

Actualități.
23.40 Meridianele dansului.

HOROSCOP
BERBEC

(21 martie — 20 aprilie)
Un nou punct cîștigat în „me- 

ciul“ vieții.

CU ADINCA durere, familia Manea anunță încetarea din 
viață a scumpului lor soț, tată și bunic, acel care a fost 

MANEA CONSTANTIN (54 ani)
Tnmormîntarea va avea loc astăzi, orele 11, de la domiciliu: 

str. Independenței, bloc 35/7, Petroșani.
Lacrimi și flori pe tristul lui mormînf. (1726).

UN ultim și pios omagiu pentru cea care a fost
PETROV ELENA

Nu te vom uita niciodată. Soțul Loghin și fiul Eugen. (1731).

COMEMORĂRI g
ȘASE LUNI dc la despărțirea dureroasă dc soțul șl tatăl •

nostru drag, I
dr. ISACU FULV1US |

.Vel rămlne pe veci In Inimile noas-tre. Familia. (1728) g
SE ÎMPLINEȘTE un an de la dispariția celui care a fost tatu, • 

soț, socru șl bunio I
LORINCZI KAROb I

Nu te vom uita niciodată. Familia. (1699)

• I

Baza de transport, aprovizionare și * 
prestări servicii Petroșani i

str. Mihai Eininescu nr. 22 |
VINDE

ptiu licitație publică, 16 mijloace fixe, .
în ziua de 30 aprilie 1992, I

Lista cu mijloacele de transport pentru vînzare poate | 
fi consultată la sediul unității.

TAUR
(21 aprilie — 20 mai)

O zi cu desfășurare liniară.

GEMENI 
(21 mai — 21 iunie)

Idei și planuri în transformare, 
fără o modificaro esențială a po
ziției dc bază.

RAG
(22 iunie —- 22 iulta)

Dezvoltarea și aprofundarea 
unor relații „de serviciu".

LEU
(23 iulie — 22 august)

Mintea vă e puțin cam tulbure, 
acțiunile necoordonate.

FECIOARA
(23 august — 22 septembrie)

Intrați într-o dilemă din cure 
vă scoate... hazardul.

BALANȚA
(23 septembrie — 22 octombrie)

Nu vă încrcdețl in ajutoarele 
dezinteresate (sau „ce ți se dă 
cu o mînă, ți se ia cu amîndouă").

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)

Relații sentimentale neclarifi
cate. Nu forțați, chiar dacă tim
pul vă presează.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie •— 20 decembrie)

Astăzi faceți o achiziție dc 
valoare.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

Uncie mici discuții în familie, 
legate de diviziunea muncii.

VĂRSĂTOR
(20 ianuario — 18 februarie)

Reușiți, nu fără eforturi, să 
vă impuncți punctul dc vedere.

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

Astăzi primiți o confirmare a 
faptului că vă aflați pe drumul 
cel bun.

ECHIPA DE SERVICIU

ț . Responsabil do număr !
Tibcriu SPATARU

Corectura :
Emilia A< HIREf și Viorica FIRTUf.ESCU

Cotidianul de opinie și Informație al 
Văii Jiului „ZORI NOI" este realizat de 

SOCIETATEA COMERCIALA 
„ZORI NOV* S.A. 

îniiințală conform De
ciziei nr. 208/12,06.1991 
a Prefecturii județului 
Hunedoara.

Director 
MIRCEA BUJORESGU

Materialele necomandate $1 ncpublicatc 
nu se restituie. Responsabilitatea morală 
și juridică asupra corectitudinii datelor 
cuprinse în articolo aparține, in excluși- 
vitale, autorilor.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA: 2671Î 
Petroșani, str, Nicolae Bălcescu nr. I 
Telefoane: 41662 (dircctor-redactor șcOi 
41663, 42161 (secții).

*

TIPARUL | Tipografia Petroșani, slr, 
Nicolae Bălccscu nr. 2. Telefon 413G5.


