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Expresie a voinței de dezarmare
A N 0 A J A R E R E V 0 L U Ț10 N A R A

pentru creșterea producției de huilă 
pe măsura cerințelor economiei naționale

Brigada noastră obține, în abatajul dotat cu complex mecanizat pe care îl exploatăm, productivități și producții mari. Aceasta și datorită hărniciei și priceperii ortacilor, dar faptului că beneficiem un utilaj modern, înalt randament, rod industriei noastreAdunarea reprezentanților oamenilor muncii din Combinatul minier Valea Jiu
lui — for democratic reprezentativ al colectivelor miniere din bazinul nostru carbonifer — și-a consacrat lucrările, desfășurate întrrun climat de înaltă responsabilitate și exigență, dezbaterii sarcinilor ce revin mineritului Văii Jiului din programul de dezvoltare economico-soci- ală a patriei, din indicațiile și orientările de inestimabilă însemnătate trasate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului. Dezbaterile din cadrul adunării t generale au relevat înalta responsabilitate ce revine , organelor și organizațiilor de partid, organelor de conducere, tuturor colectivelor miniere privind asigurarea creșterii producției de .cărbune prevăzute

pentru anul.viitor, a sporirii extracției acestei materii prime energetice de primă însemnătate pentru indusțria siderurgică și producția .’ de -energie. e- lectrică pe măsura dezvoltării intensive și multilaterale a economiei naționale.In anul 1987, prevăzute pentru vele CMVJ sînt de mobilizatoare, complexitate.

Cu planul pe TI luni
îndeplinit

Brigada condusă 
de Traian Borșa, 
de Ia I.M. Vulcan

sarcinile cojecti- deosebit de mare In viitorul an, minerii Văii Jiului au obligația de a extrage o producție brută cu peste 30 la sută superioară față de realizările acestui an. La producția netă de cărbune se prevede o creștere de 16,2 la sută, iar la producția pentru cocs' și semicocs se prevede creșterea cea măi însemnată, de 47,5 la sută — sporuri substanțiale fiind prevăzute la toate minele, la toate unitățile miniere, inclusiv la cîrapurile miniere noi — Valea de Brazi, Lupeni Sud și Petrila Sud.înfăptuirea sporurilor însemnate la extracția de cărbune incumbă realizarea

unui program' vast de investiții, în valoare 4.5-miliarde lei, din 
1,3 miliarde lei la strucții-montaj, creșterea capacităților de producție, extinderea mecanizării lucrărilor miniere, promovarea tehnologi, ilor avansate, precum și completarea efectivelor, perfecționarea^ organizării producției și'#' muncii, a pregătirii personalului minelor la nivekil dotării moderne.Sînt sarcini de maximă însemnătate, sporuri de producție substanțiale prevăzute. pentru 1987, an care trebuie să reprezinte un pas hotărîtor pe calea-în- făptuirii unui comandament de primă importanță pentru mineritul Văii Jiului, derivat din cerințele progresului industrial al țării — dublarea pro
ducției de cărbune pînă la 
finele cincinalului. Este un obiectiv important, deosebit de mobilizator și de mare complexitate care ne-

de care con- pentru

rea vieții, pentru fabricarea de arme pustiitoare. Acesta este unul dintre sensurile profund umaniste ale noii inițiative de pace a României socialiste, a președintelui Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, concre- __ . tizate în hotărîrea de spune un „DA“ ferm păcii, al reducere a efectivelor, ar- con- ' momentului și structoare de mașini, Deci, lxi XIX VilIV.CI JHllCXO LX ci,.. uuuaui" tăm direct adeyărul pe care r • • • • •Nicolae Ceaușescu, în a- tîtca și at-îtea rînduri, că progresul tehnic, cuceririle științei trebuie puse ' însă

și de de cheltuielilor militare, cu 5 la . sută.in ~munca^ noastră,, consta- încă din acest an, de către \ . ""I"""' țara noastră. Noi, minerii1 tovarășul- vedem în această hotărîreo semnificativă confirmare a voinței de pace a poporului român, de consecvență în ce privește înfăptuirea unui deziderat, major al actualității poli-
țara noastră. Noi, minerii

științei trebuie puse slujba omului, nu fie folosite pentru, distrugeGaranția tinerețiiFăcîndu-se auzită< de* la înalta tribună a Marii* A- dunări Naționale, noua ________ _____inițiativă de pace a Roma- tru tînăr, pentru a-mi ex- niei socialiste . privind reducerea cu 5 la sută a armamentelor, cheltuielilor și efectivelor militare își găsește un amplu ecou în conștiința noastră, a tinerilor.Sînț o tînără muncitoa- , re, fac parte dintr-un colectiv recent închegat și nutresc alături de întregul nostru popor, înaltele as- pirații intr-o lume a păcji, trainică, ba- dragoste ' și respect

reciproc. Am prilejul ' să mă fac purtătorul de cu- vînt al colectivului nos-prima adeziunea deplină la strălucita inițiativă pace și progres social secretarului general partidului, tovarășulNicolae Ceaușescu. Ne dăm adeziunea fierbinte la
dea al

o lume zată pe înțelegere,

tice, al intereselor tuturor popoarelor — dezarmarea. De aceea, eu și ortacii mei, alături de întregul nostru popor aprobăm din adîn- cul inimii această inițiativă, și, la referendumul din 23 noiembrie, - vomun „DA“ pentru o lume fără povara copleșitoare a înarmărilor. Un „DA“ mineresc pe care șl vom întări cu tot mai multe tone de cărbune date pentru triumful progresului patriei.
Mihai GRIJUC, 

miner, șef de brigadă Ia 
I.M. Aninoasafericitespăimîntător al ororilor războiului.Sîntem mîndri că alcătuim generația tînără a „Epocii Ceaușescu". în care cunoaștem cele mai înalte și luminoase împliniri. Iată de ce la apropiatul* referendum de la 2.3 noiembrie vom spune „DA“ din tot sufletul, pxprimînd vo-această nouă inițiativă ro tul dat de tinerel celuimânească pentru viața mai emoționant și n dragliniștită, pentru pace și cuvînt : PACE I i ’ ••• J;.'*’fericire, pentru tinerețea Et mese PETER.noastră, pe care o dorim țesătoare, Țesătoria deocrotită de spectrul in- matase — Lupeni

Acționînd perseverent pe linia .realizării și depășirii sarcinilor de plan, minerii din brigada condusă de Traian Borșa,. din sectorul V al minei Vulcan, au raportat, la începutul lunii noiembrie, un nou succes : îndeplinirea înainte de termen a planului aferent primelor unsprezece luni din acest an.Reținem că, din abatajul cameră situat în stratul VIII — locul de muncă al acestei formații — au fost extrase suplimentar. în 1986, aproape 6000 tone de cărbune. Plusul are labază activitatea responsabilă desfășurată de schimburile coordonate de Ion

(Continuare în pag. a 2-a)

- draz'neață a salbei de loca

Foto : St. NEMECSEKVULCAN, Noi dimensiuni arhitectonice.
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Noile apartamente, fața în față cu exigențele
locatarilor

sa
Întîrzieri cărora trebuie 
li se pună capăt în livrarea 

electriceenergieiadresa redacției - a o scrisoare semna-Pe• sosit . __tă de Miliai iordachel, Damian Delica, Mihai Cașotă, Gheorghe Cîlțea, Ioșif Co- frea, Floarea Dragomir, Damian PenU. Matei Clim, Constantin. Maziliu, Dumitru Diaconu, Maria Mio- neci, Ioan Barb, Cîndea, Izabelă Ilie Triță, Maria Minodora Menta,
pe p fo- s-o

KW»-

O întrebare pe adresa conducerilor unităților de transport

Unde sînt parcate autovehiculele dumneavoastră ?garaje, le foloseșc pentru 2585, autoduba 31 TM 9191. deplasarea la... domiciliu.Lingă piața agroalimen- tară de pe Aleea Liliacului găsim autocamionul 21 HD -3053. Conducătorul auto a închis o ușă, cealaltă

Nicolae Neamț, Herbei, Gheorghe Bungărdean, Gheorghe llogman, toți locatari ai noului bloc iii din orașul Petrila. Printre altele, , în scrisoare se spune: „In 6 septembrie a.c. am primit cu bucurie cheile noilor apartamente, care ne-au fost repartizate de conducerile ’ întreprinderilor", .miniere Lonea și Petrila. . In zilele următoare" ne-am

ocupat noile locuințe. Am trecut fiecare cu îngăduință; pește unele mici defecțiuni constatate în apartamente, ni - le-am înlăturat., treptat, fiecare cont propriu. Dar o blemă n-am reușiturnim din loc pînă în prezent. Este vorba de faptul că blocul n-a fost racordat la rețeaua de alimentare...cu energie electrică.. . E vorba de 26 de apartamente, în fiecare existînd și .■ copii’t..Locatarii au încheiat Contracte cu CDEE pentru livrarea energiei electrice. Au așteptat apoi să li se.' livreze energie . electrică,.
Viorel STRĂUT '

(Continuare în pag. a 2-a)

: Circulația regulamenta- ră a autovehiculelor, utilizarea mijloacelor de transport la capacitatea maximă de încărcare, folosirea rațională a parcului de autovehicule' aparținînd întreprinderilor de; ; stat, parcarea lor regulamentară, — iată probleme care '. trebuie să stea în centrul atenției celor ce răspund de transportul pe drumurile publice, a celor ce îndrumă mijloacele de transport ale unităților socialiste. .Joi, 6 noiembrie a.c. între preiei 19,00—21,00, redacția a întreprins un raid, cu sprijinul plut’. major .Tâche Bulai, plut. Ioan Tabun, din cadrul miliției orașului Lupeni și al conducătorului auto Ion Manea (SUCT Petroșani — secția. Lupeni). Obiectivul? Depistarea acelor, conducător j auto care. în loc să-și parcheze mașinile în

Raid- anchetărămînînd deschisă. In cabină, o sacoșă și actele mașinii. condusă de Ion Po- Ieșniuc. In foaie scrie „negru pe alb" : loc de parcare — garaj Vulcan ! In aceeași situație, cu ușa deschisă si autobasculanta de 6 t 31’ HD 6297. Conducătorul auto Ion Farcaș (IJTL) o parcase pe stfa- • da Gorunului, la circa...13 kilometri de garaj !In strada Viitorului, în apropierea Liceului- industrial hr.’ 2, o întreagă âu- locoloană: autoduba 31 ~CT j

autocamionul cu remorcă 21 MM 2471, autobasculanta 31 CJ 3427 și autobasculanta . 31 HD 2005. Ultimele două erau parcate, alături, pe zona verde a blocului D12 ! Situație i- dentică și în Bărbăteni. Lingă un TAF (aparținînd I.M. Bărbăteni), o autodubă „Depanare" 32 CT 353 și o autodubă transport muncitori 31 CJ 6221.Surpriza apare insă lingă blocul 24. La adăpostul
Alexandru TĂTAR

(Continuare în pag. a 2-a)

zi, prin 
Jiului întâmplarea face să revăd mirifica Vale a Jiului, după aproape doi ani, a - cuni, la ceas tîrziu . de toamnă, cînd iarna b.ate, cum se spune, la ușă. Ră- mîn uimit, la fiecare pas, d'e înnoirile arhitecturale și de eleganța edilitară ce dau un colorit aparte . și împlinesc tot mai mult înfățișarea modernă, în-.

I lităti miniere.
i
1
î

i 
I 
i 
I 
i
I*S .... >■ , — .cochete blocuri.| Intîmplarea face să re- l văd Valea Jiului' intr-o mi- j nunată zi de noiembrie, cîrid prima ninsoare abatea parcă deasupra pământului . un nesfîrșit. stol, de porumbei albi, prinși în- tr-un dans amețitor, fari-■ ta'știc. Și, încă o dată, am • dat dreptate poetului care, * spune că din Valea Jiului, 
I Patria se vede întotdeauna 
J în Pace și în Lumină, că 
I
I 
I 
I
I

I In Petroșani, „la Vulcan, I în Lupeni .sau la Petrila, i pretutindeni pe unde pașii 1 îmi poartă privirile curi- I oase și atente, constat, sur- I prins de bucurie, că străzi I întregi, care adunau la un I loc o .mulțime, de case mă- I runte și întunecoase, au dispărut, cedînd locul unor | artere largi și iripreșio- ■ pante, bulevarde, străjui- ! te de o parte și.de alta de
i

ii ..

1

în Pace și în Lumină, socialismul își trage seva și din adîncurile frământate de brațele vînjoase ale harnicilor mineri care trăiesc, muncesc, visează, ehibzutesc și cutează Aici!
Ioan VASIU
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De Io o duminica la alta
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ÎNTREȚINEREA FONDULUI LOCATIVEste cunoscut că buna , întreținere a fondului locativ e efectul colaborării ' cetățenilor ;cu lucrătorii specializați în diverse meserii la EGCL. O sesizare promptă a unei defecțiuni, urmată de reparații imediate și eficiente, nu numai că păstrează condițiile optime de locuit, ci înlătură posibilitatea agravării unor defecțiuni care sini, la început, minore. Iată o situație petrecută:< acum două zile în Petri- la. ; ' '■— împreună cu zidarul Victor Barac am fost la apartamentul 13 din blocul; 1Q, cartierul 8 Martie, ne spunea Gheorghe Berin- dei, șef de brigadă la EGCL. Acolo locuiește familia Stroe care a reclamat că este nevoie de reparații la tencuiala unui perete. Am bătut la ușă și n-a răspuns nimeni, apoi am vorbit cu vecinii. Pînă la urmă am revenit și iarăși am bătut în ușă cînd o voce supărată din interior mi-a zis ca să venim numai după ora 14. Noi nu ne putem face programul de muncă după bunul plac: al locatarilor. 'Astfel o intervenție des-, stinată reparațiilor solicitate s-a amînat.Problemele prioritare a- flate. pe agenda de lucru 
a colectivului de oameni ai muneii.de la EGCL Pc- trila șînt reparațiile efectuate Ia cele 20 de apartamente degradate, evacuarea apei din subsoluri, re

Cu planul pe 11 
luni îndeplinit
(Urmare din pag. I)Su. iu, Gheorghe Giosan, Gligor. Costea și Adalbert Simon, care, prin folosirea la capacitate a utilajelor din dotare, au obținut depășiri ale productivității; muncii de pînă la 900 leg cărbune pe post.îndeplinirea înainte de termen a planului pe 11 luni creează premise certe ea, pînă la sfîrșilul lunii noiembrie, brigada să extragă alte, 500 tone de cărbune peste sarcinile planificate. (Gh.O.)

întârzieri cărora trebuie să li se pună capăt
(Urmate din pag. I)Dar, în pofida numeroaselor intervenții pe la constructori și Ia secția locală a CDEE, în apartamente nu s-a asigurat curentul electric.Tntrucîț cazuri similare, de întîrzieri în livrarea e- nergiei electrice în noile blocuri de locuințe I au măi fost semnalate și în Petroșani, Lupeni și Uri- eani, am mers pe firul sesizărilor și am ajuns în final la tovarășul Andrei Samuel, șeful CDEE Petroșani. Pus în temă : cu justificatele nemulțumiri ale locatarilor, iată ce ne-a r.halat 'șeful CDEE Petroșani : „Cunoaștem ' această situație. Intr-adevăr și în alte localități din Va

facerea izolațiilor la terase și furnizarea căldurii și "apei calde. Toate a- ceste aspecte se influențează unele pe altele, așa cum ne mărturisea ing. Dumitru Cruntă, directorul EGCL.— Mărea majoritate a apartamentelor neocupate șînt fie la ultimul etaj, fie la parter, în blocurile 26, 27, 33 din cartierul 8
O datorie cetățenească
■■■■■■■>■■■■■■•■■>>>•>•>>•>Martie. Unii dintre locatari au plecat, alții s-au mutat deoarece, să vă spun sincer, nu am'reușit să le asigurăm cele mai bune condiții de locuit, adică apă rece și căldură. La ultimul nivel s-a infiltrat apa, iar Ia parter sînt, defecțiuni la rețeaua de evacuare a apei. Celor care nu ne-ău predat locuințele conform prevederilor legale le-am imputat stricăciunile. Așa cum este cazul apartamentelor 109, 112,. 116,. 101, 114, 117, 118 din blocul 27 sau 9, 10, 11 din blocul 26, cartierul 8 Martie, în care cetățenii nu s-au străduit să întrețină locuințele în mod corespun- zător.Deși vremea este schimbătoare, primii fulgi de zăpadă și înghețul făcîn- du-.și apariția, la Petrila mai sînt, încă, de efectuat parțial izolații la terase.

Angajare revoluționară
'Urmare din pag. I)cesită o activitate responsabilă, calitativ superioară, din , partea tuturor colectivelor și cadrelor de specialiști, a organelor colective de conducere. înfăptuirea sarcinilor sporite atît la producția fizică de cărbune cit și Ia indicatorii de eficiența, cere tuturor să acționeze asiduu, cu fermitate și responsabilitate revoluționară pentru soluționarea operativă a tuturof .problemelor pe care le ridică producția, pentru înfăptuirea prevederilor din progra

lea Jiului se întîlnesc a- deseori astfel de probleme. Cauzele ? Ca să branșăm npile blocuri la rețea, întâmpinăm de fiecare dată dificultăți, în primul rînd, constructorii nu respectă prevederile documentațiilor. Adeseori, cînd începem montajele cablurilor electrice, constatăm că n-au fost lăsate golurile prevăzute în proiect pentru instalarea cablurilor. Nu rare au fost cazurile în care, în loc de prefabricatele prevăzute. . construe- ' torii au turnat bloc monolit de beton, pe care noi am fost nevoiți să-1 spargem pentru pozarea cablurilor. Cutiile de distribuție de pe casele scărilor ni se predau incomplete. De cele mai multe ori, 

In zilele trecute se lucra Ia blocul 36 C din cartierul Tudor Vladimirescu, urmînd (dar mai permite timpul ?) blocurile 23 (scările 1 și 2), 29 (scara 1), 56 (scara 1), 22 (scările 2 și 4), 21 (scara 2), 34 (scara 2). In ceea < ce privește subsolurile inundate, am aflat că din săp- tămîna următoare se vor concentra eforturile unor echipe speciale ce se vor constitui deoarece se cunoaște că determină pierderi de agent termic.Una dintre obligațiile principale ale cetățenilor o formează achitarea chiri? ei. Dar la acest capitol se înregistrează zeci de chiriași uituci, cum sînt Va- sile Căliman (cartierul 7 Noiembrie, blocul 1-, ap. 34 — încadrat la I.M. Petrila) 4365 lei; loan Spiridon (strada Republicii blocul 55, apartamentul 23) — 2025 lei; Petnc Fran- cisc (strada Muncii, nr. 12, ap. 28, încadrat la ACM Petroșani) — 1767 lei; Victor Păun (cartierul 8 Martie, bl. 27, apartamentul 45— încadrat la I.M. Lonea)— 1544 lei și rnulți alții.Este limpede că și cetățenii au obligații deosebite în întreținerea spațiului în care trăiesc, nu numai muncitorii care au datoria să intervină rapid și eficient în vederea întreținerii, atunci cînd e necesar, a avuției naționale — locuințele.
T. SPĂTARU

mul de măsuri tehnico- orfiănizatqrice și punerea în valoare a tuturor rezervelor interne, a puternicului potențial creator al colectivelor miniere.Eforturile se cer concentrate în mod prioritar pentru încheierea cu realizări cit mai bune a anului în curs și asigurarea premiselor necesare realizării sporurilor însemnate prevăzute pe anul Viitor în mod ritmic, chiar din prima lună a anului. Trebuie acționat, așa cum a subliniat adunarea generală a reprezentanților, pentru asigurarea capaci
apartamentele se dau în folosință, dar constructorii nu finalizează, concomitent, așa cum ar fi normal, stațiile de distribuție a e- nergici electrice. In a- ceastă situație, înțelegînd dorințele locatarilor, noiacceptăm, cu riscuri, să livrăm energia electrică după soluții improvizate. In altă ordine de idei, Ia darea în folosință, apartamentele au altă numerota- ție decît. cea dată inițial de constructori. Locatarii se mută pe rînd și tot astfel își încheie contractele pentru livrarea energiei e- lectrice. Pînă identificăm toți locatarii, pînă încheie ’toți contracte, branșărea definitivă întîrzie. Intre timp, presați de locatari, noi le livrăm, totuși, e- nergie electrică...

La noul Hotel Petro
șani, grijă deosebită pen. 
tru ca oaspeții să se 
simtă ca acasă.

Foto: Gh. OLTEANU

tăților de: producție la nivelul sarcinilor de extracție prevăzute. Trebuie stăruit pentru punerea în valoare a tuturor rezervelor.; interne menite să determine sporirea productivității muncii — principala cale de creștere a producției.Aeționînd cu răspundere și dăruire, cu inițiativă și perseverență. minerii, colectivele miniere vor fi la, înălțimea marftor sarcini ale dezvoltării bazei de materii prime și; energetice, aducînd o contribuție sporită la înflorirea multilaterală a țării.
Concluziile care șe impun șînt. evidente. Intre constructori, instalatori și CDEE trebuie să existe o mai strânsă conlucrare în finalizarea lucrărilor. Dar ceea ce se impune îndeosebi, este ca Ia nivelul comisiilor de recepție, noile apartamente să nu fie admise sub nici un motiv fără a avea executate . toate utilitățile prevăzute în proiecte. Decît apartamente fără utilități, mai bine apartamente date în folosință mai tîrziu, dar executate fără nici Un reproș. Oricum, întârzierilor în livrarea energiei electrice în noile apartamente date în folosință trebuie să li, se pună capăt eu toată fermitatea 1

Unde sint parcate autovehiculele ?
(Urmare din pag. I)blocului (și al întunericului) autofurgoneta 21' HD 3835 era transformată ad- hoc — într-un... minibar. Conducătorul auto Ștefan Iepure se cinstea cu un prieten, în cabină. Nune-ar fi interesat cheful lor, numai că la acea oră (19,45) mașina trebuia să se afle lă garaj, la Iscroni. In spatele autofurgonetei, o autobasculantă 31 HD 7914, aparținînd carierei Cîmpu lui Neag. De altfel, aflăm că autovehiculul staționează în acel loc, lingă blocul 24. de circa... o săptămînă.Tot în Bărbăteni, pe bulevardul Păcii, o parcare... improvizată. Sînt ..prezente" autovehiculele : 36 B 6002, 31 B 3044, 21 HD 3270, 31 B 3459, 31 CJ 3338, pre- 

Autofurgoneta din imagine — transformată ad- ■
hoc in... minibar. ; •

Foto : AI. TĂTAR

ctim și autoizoterma 21 CJ 1132. Ultima, e drept, este ascunsă pe o străduță alăturată.Acestea șînt doar cîteva din constatările raidului nostru. Avîndu-se îrt vedere numărul mare “de. contra venienți, ne-am propus intensificarea acțiunilor de control. Pentru că parcarea la domiciliu, fără aprobarea organelof de miliție, este o contravenție care se sancționează conform prevederilor legale. Totodată, însă, aceste abateri, constatate joi Seara, demonstrează că mai sînt conducători de întreprinderi, șefi rle garaje, de coloană, care nu-și controlează cu strictețe parcul de autovehicule, favorizînd astfel comiterea de greșeli cum sînt cele identificate in rindurile de mai sus.

tămîna științei și tehnicii pentru tineret", vineri, la Liceul industrial nr. 1 
din Petroșani a avut loc schimbul de .experiență „Forme și metode folosite de organele și organizațiile UTC în antrenarea elevilor ia activitatea, de cercetare, și creație tehnico-științifi- Că". La acest schimb de

experiență organizat de Comitetul județeap alUTC și comitetul UTC al Liceului industrial Petroșani au participat numeroși elevi, cadre didactice și invitați. (Gh.O.)APARTAMENTE. In orașul Vulcan au fost, predate beneficiarului, în aceste zile, 15 noi apartamente. In perioada care a trecut de la începutul anului, au fost puse la dispoziția ojimemlor muncii din Vul- can 121 de noi apartamente. Alte 84 de apartamente se află în faze avansa

te de lucru și vor fi predate beneficiarului pînă la finele acestui an, contribuind la dezvoltarea noilor cartiere ale orașului. (V.S.)GALA DE DRESAJ. Reamintim cititorilor, că astăzi, cu începere de r.la ora 11, stadionul „Jiul" găzduiește o gală de dresaj, organizată de secția Petroșani a Filialei județene a disociației Chino- logice Române — prima manifestare de acest gen în orașul nostru. In program: parada raselor, dresură in-

dividuală și colectivă cu cîini utilitari, curse de o- gari' afgani. (I.D.)TURNEU ----Din nou în turneu dețul Hunedoara, Catone și Claudiu vor prezenta trei cole cu piesa. „Un
ARTISTIC, în ju- Magda Bleonț specta- bărbat și mai multe femei" de Leonid Zorin. Spectacolele vor avea loc mîine — Ia Deva, marți — la Orăș- tie și miercuri. începînd cu ora .19, la Petroșani. (Al.H,) DIVERTISMENT. Șub e-

lui de stat are Ioc mîine, începînd cu ora 20, un Meteorologul concert al grupului „Canon" din cetatea oțelului. Invitatul serii. Victor Sdca- ciu. (Al.H.)STOCURI. Aflăm de laDirecția comercială a mu- căpen- popu- iernii au fost realizate. Depășiri s-au înregistrat la cartofi
nicipiului Petroșani stocurile de legume . tru aprovizionarea • iației în perioada

CUM MAI E VREMEA? A Ernest Sar- | . tory ne informează că mi- | nima de ieri dimineață a • fost de minus un grad Ia Petroșani și minus 9 grade în Paring, Pe munte, stratul de zăpadă măsoară ;5 cin. Iarnă,.
gida Casei de cultură din (plus aO0 tone) și ceapă 
I-Iunedoara, în sala Teatru- (50 tone).

Rubrică realizată de 
Mircea BUJORESCU

muneii.de


DUMINICĂ, 9 NOIEMBRIE 1986 Steagul roșu

CITITORII FOTOGRAFIAZĂ
cartea de aur a patriei

pace
Foto : Iosif HORVATHț’opas în Retezat.

DE PRETUTINDENI

DISCO TOP SR (41)40 000

o analfcă amplă românești, a lup

2500 de ani de lupta 
a poporului pentru 

libertate și neatîrnare

de pipe...

LA O DUMINICA LA ALTA
Pagini nepieritoare înscrise în

Multimilenara istorie a poporului nostru, desfășurată în aria carpato-da- nubiano-pontică are ca o coordonată dominantă lupta pentru apărarea .și dezvoltarea comorilor culturii materiale și spirituale proprii, pentru conservarea propriei identități într-un spațiu geografic rîv- nit de toate marile imperii care s-au făcut și desfăcut pentru a subjuga și domina, rîvnit pentru poziția sa strategică .și pentru bogățiile solului și subsolului încorporate în el. Sinteti- zînd o experiență milenară, izvorîtă din lupta necurmată a daco-geților, da- co-romanilor și românilor pentru libertate și neatîrnare a rezistenței și trăi- niciei lor aici, marele cronicar Grigore Ureche va spune că istoria ne-a așezat aici în „calea răutăților", mulți vor veni să cucerească și să sc instăpî- ncască, dar, vorba Poetului, „Cum veniră, se făcură toți o apă ș-un pămînt", ’ ..................... x—— g.-,tot cu

Răcind a epopeii tei pentru dreptul la viață, secretarul general al partidului, tovarășul Ceausescu a subliniat ..De la formarea de Burebista. în secolulNieolae căi către I î.e.n. a statului dacic centralizat, de la epoca înfloritoarei societăți dacice a

dar cci care au rămas viețuiască aici vor fi cei care și-au iubit ardoare glia și la nevoie au făcut mari sacrificii umane și materiale, românii și strămoșii lor geto-dacii, în- demnîndu-1 pe V. Pârvan șă afirme că „apărarea pă- mîntului Daciei de către poporul său a fost un imn de iubire cum rar le-a fost dat popoarelor să-1 adreseze patriei lor în primejdie".

lui Decebal și apoi de-a lungul a două milenii de existență, pînă în ziua de azi, poporul nostru a trebuit să ducă lupte grele pentru a-și constitui și apăra ființa proprie, entitatea națională".Deși iubitori de pentru a-și putea conserva și dezvolta valorile culturii lor materiale și spirituale, strămoșii noștri ge- to-dacii vor apare în izvoarele scrise în contextul Unor conflicte militare - la care vor participa sau vor fi martori în condițiile luptei dintre mari puteri și popoare, perșii, grecii, sciții, macedonenii, bastar- nii, celții, romanii pentru stăpînirea acestei zone.Geto-dacii, denumire generică vorbind despre unul și același popor, dată ramurii nordice a celor peste
Serial științific

Cum s-a născut lumina
din adincuri (UI)extremita- bazinului special celVitritul din tea vestică a Petroșani și în care intră în componența cărbunilor din regiunea U- ricani — Cîmpu lui Neag, cuprinde numeroase corpuri rășinoase. Acestea sînt păstrate . în traheidele tulpinilor de conifere, - care, atunci cînd planta era în viață, secreta o cantitate de rășină suficientă pentru a-i proteja -rănile, uscarea și putrezirea. In timpul fosilizării, rășinile au suferit .multe transformări. Astfel, în prezența oxigenului au fost oxidate sau au fost supuse ' unor procese interne de polimeri zare. Prin aceste transformări substanțele rășinoase au pierdut proprietatea de a se dizolva și în același timp ie-a. crescut temperatura de topire. In acest mod rășinile și cerurile devin rezistente la fosilizare și odată fosilizate acestea nu mai pot transforma punct de vedere chimic.In masa cărbunoasă și mai ales în cea a, vitritutui rășinile se prezintă sub diferite aspecte și anume : rășini care și-au păstrat locul în lemnul din care provin, rășini care au impregnat razele medulare ale lemnului, rășini dispuse în mozaic, rășini în fuzit. etc. Rășina care apare în lemnul în care format se prezintă formă de granule rotunde și contribuie într-o bună măsură la păstrarea structurii lemnului 

mat între timp 
In cazul în care 
rioasă în timpul carii a fost supusă

se din

s-a 
sub

transfor- 
in vitrit. 

masa leni- 
earbonifi- 

unor

presiun prin presare deformare granulele rășină din traheidele rășinoase apar sub forma u- nor bastonașe sau fire lungi și subțiri. Rășinile care au pătruns în razele medulare ale lemnului de odinioară apar, în masa de vitrit, sub formă de e- lipse sau forme colțuroase. In sfîrșit, rășinile sub formă de mozaic sînt presate unele în altele, iar cele din celulele lemnoase I ale fuzitului apar sub formă de granule rotunde.Frecvența mare a rășinilor în cărbunele extras din regiunea Uricani — Cîmpu Lui Neag permite să tragă concluzia că; coniferele au fost mai pîndite decît în restul zi nul ui., Vitritul bogat în . substanțe bituminoase și special în ce r uri același timp mai mare de latile fapt cocsifică foarte bine. Dacă, însă, huilele care conțin astfel de vitrit sînt ținute într-un timp mai îndelungat la suprafață, scade în mod considerabil capacitatea lor de cocsificare și se înrăutățesc proprietățile cocsului. Totodată cărbunii sfărîmați pînă la o granulație fină prezintă o suprafață mare ‘ pentru absorbția oxigenului, fapt pentru care aceștia deseori se autoaprind și întrețin flacăra în cazul exploziilor de metan.

ți 
de

se aici răs- ba-
înȘi înrășini prezintă și o cantitate substanțe vo- pentru care

(Va urma)

Conf. dr. ing.
Nieolae UNGUREANU

100 formațiuni tribale gcntilice ale tracilor despre care Herodot va spune că sînt „cci mai numeroși după inzi“ s-au cristalizat ca o entitate etno-cultura- lă și lingvistică de pe Ia 800 i.c.n. în timpul primei perioade a epocii fierului pe teritoriul patriei noastre, fiind răspîndiți încă de atunci în regiunea de șes a Dunării, dinCîmpia Timișului pînă în deltă, podișul Transilvaniei, ținutul est-carpatic pînă la bazinul mijlociu al Nistrului, teritoriul dintre Dunăre și mare și cel cuprins între fluviu și Munții Ilaemus (Balcani).Obligați să facă față încercărilor de pătrundere a unor triburi migratoare venite majoritatea dini re ele pe drumurile fără dc pulbere ale Asiei, așa cum se va întîmpla și mai tîr- ziu în perioada marilor migrații, daco-geții își organiza o temeinică : tură militară bazată ridicarea la luptă a ror celor care puteau în momentele de mare până, pedestrași și călăreți. Ei vor acorda o mare importanță confecționării u- nei varietăți de arme de bronz și fier: săbii îndoite la vîrf, săbii scurte, topoare, lănci, arcuri ea și a fortificațiilor. Dacii se disting în acest domeniu prin sistema de cetăți la început cu ziduri de pămînt, iar în perioada civilizației clasice din timpul lui Burebista și Decebal cu ziduri de piatră, de 3 metri ca la Costești, cel mai bogat complex de cetăți fiind cel din zona Munților Orăști- ei : Costești, Piatra Roșie, Blidaru, Banița, care protejau marele centru economic, politic și religios- cultural dc la Sarmizege- tusa de pe Dealul Grădiștii întins pe 3 ha la 1200 m înălțime.
I

I
I
I*
I
I 
III
I

vor struc- pe tutu- lupta cum-

In ciuda campaniei țional.e împotriva stupefiantelor, în S.U.A. fenomenul consumării așa-nu- mitului „crack“, noul și puternicul drog pe bază■ de cocaină, se răspîndește. După cum informează presa ncwyorkeză, numai într-o zi, poliția marelui oraș a- merican a reușit, în cursul unor descinderi, să captureze 40 000 de pipe cu care se fumează , noul halucinogen. O performanță care dezvăluie dimensiunilelarmante pe care Ie-a căpătat fenomenul „ albe“ în rîndul a tot mulți consumatori drog-forte.

MUZICA ROMÂNEASCA : 1. Cîntec pentru prieteni — COMPACT; 2. Sînt singur pe drum HOLOGRAF; 3. Semnul tău — ROȘU SI NEGRU ;4. Strada ta — IRIS ;5. Parodic tango — TIMPURI NOI.MUZICA S TR Al NA : 1. Only You — DIETER BOHLEN; 2. Don 't Cry — KEN LASZLO; 3. Run To Me -- TRACEY SPENCER; 4. Red For Love — GRANT MILLER; 5. Venus — BA- NAHARAMA.
a- NOUTĂȚI MUZICALE• Formația Acustic împreună cu Corina Chiriac se află într-un lung tur-

• La al 15-lea Festival" care loc la Dresda cu - succes membrii gru- bucureștetfh Holo-• Un nou festival în țara, noastră ,.P;a- ’86“ la Cîmpulung Muscel : prima ediție a revenit grupului ploieștean Rogvaiv. • Citeva titluri de reținut pentru această toamnă : Bobby, O și Claudia Barry Make Up Your Mind; Joe Yellow — I’m Your Lover ; Allan Bouvy — Come On; Boney M — Paradise, Cruising Gans'-— China Town.

neu în țară, „Sehlager a avut(RDG) au participat mult pului graf.rock rada

DISC JOKEY

Prof. Mircca BARON

In decursul Unei ore de plimbare cinci 111-au întrebat cit Au făcut-o atît de cos, incit de cinci trebuit să-mi cer spunînd că nu am Atunci in-am gîndit. Ce păcat că nu e prin apropiere un ceas public I Aș sta lingă el, lumea m-ar întreba cit e ceasul, m-aș uita la ceasul public le-aș da oamenilor exactă.Un asemenea ceas

persoane e ora. politi- ori a scuze, ceas.
Șiora
un orice vis- Ca- sar- Tre-

era ' instalat cîndva pe clădirea poștei. O vreme a mers,,-arătînd lumii ora cu ti aproximație de 12 ore. Adică a fost timp cînd la poștă oră era posibilă.; De a-vis bustul marelui ragiale zîmbea, cu casmul lui specific.buia făcut ceva, pentru că un ceas care merge aiurea e mult mai periculos decît un ceas care stă. Cineva a propus ca ceasul să fie întors cu fața la perete, dar să mînă. acolo, să nu lumea că poșta nu ceas. Pînă la urmă a fost dat jos și dus fost.
Ceasul din fața casei de 

cultură merge bine acum.

razi că areceasul a

morții mai de
In schimb și-a pierdut graiul. Amintesc tuturor că acest ceas obișnuia să cînte o bucată muzicală la ore fixe. Deși nu e pasăre, refuză șă cînte în anotimpurile reci. Trebuie să mărturisesc faptul că majoritatea loca-

• IN R.P.D. COREEANA a fost realizat primul spărgător de gheață, care va intra în dotarea flotei de coastă, pentru a fi Utilizat în timpul iernii la degajarea gheții care blochează intrarea navelor în portul Nampo și în apele fluviului Tedong.
ta 18,45, spre Petrila 19,45, iar spre Dîlja, meci nul 0—0. Cu alte cuvinte fusul orar trece ca o conductă exact prin curtea uzinei.Și ceasul gării suferă de aritmie cronică, mecanicii de multe

TIMPUL IREVERSIBILtarilor cartierului Hermes a primit cu satisfacție această tăcere. Prea multă muzică pe motivul că a mai trecut o oră. .La poarta I.U.M. Petroșani cineva a urcat un zar mare de tablă in vîrful unui par lung.. Mult timp am crezut că e vorba de o nouă operă a sculpturii moderne, pînă într-o zi cînd zarul a început să clipească a- proximativ.o dată pe secundă, dînd de înțeles că e ceas. Mă rog, poate să clipească, în fond pentru asta are becuri, dar pentru noi tot zar rămîne, pentru că pe fiecare față arată altă oră. Intr-o seară spre Petroșani ară-

iar ori

sună plecarea uitîndu-se la.- soare. - j ;In ceea ce privește ceasurile de pe strada E- năcliiță Văcărescu Piața Victoriei ele încremenit demult oră nedecisă.Ceasul public nu la sauau oU.n să Un în-e ceas de stadion care meargă 90 de minute, ceas public defect nu seamnă numai dezinformare, dar și o pată de rugină pe cartea de vizită a orașului. Un ceas public oprit e la fel de bizar ca o fîntînă arteziană uscată, o balenieră în vîrful. muntelui, sau un tren de marfă pe autostradă.Intrucît lumea conti-

nuă să mă întrebe cît e ceasul am luat o hotărî- re. Voi sta drept . și nemișcat, pe post dran solar n-are decît să-mi re umbra. Ba la pot să țin și o clepsidră în brațe. Pentru că un ceas stricat este - departe de a însemna moartea timpului. Timpul măsurat sau nu, continuă să curgă pe făgașul său, implacabil, ireversibil.
Valeriu BUTULESCUl’.S. Apropos de nemurire. Din cele trei bus- tui'i de lînga Școala sportivă, numai unui are i- dentitate: Ion Luea Ca- ragiale. Despre celelalte două (foarte reușite, după nepriceperea mea) nu se știe nimic. Sub unul din ele, un copil scrise- se cu cretă numele balistului Giuchici, cred că a fost o și încă una nu bună. Bănuiesc că ba de marii Eminescu și trebui puse plicative din tru acești i turii noastre, peet pentru sculptorilor.

si
de ea- lumea măsoa- nevoie
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IfReuniunea general-europeanăNAȚIUNILE UNITE

Dezbateri asupra de la Viena
politicii de' NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres), In plgnara A- dunării Generale a O.N.U. au loc dezbateri asupra politicii de apartheid a regimului minoritar rasist din Republica Sud-Africa- nă. Discuțiile asupra ă- cestui punct se desfășoară pe baza unui amplu raport întocmit de Comitetul special al O.N.U. împotriva apartheidului, care prezintă pe larg situația explozivă creată în R.S.A. și în general în Africa australă ca urmare a politicii inumane a autorităților rasiste de la Pretoria, a o- primării crîncene a populației africane majoritare, a menținerii ocupării ilegale a Namibiei și a actelor agresive repetate îm-

apartheidpotriva unor state africane suverane.Luînd cuvîntul în dezbaterile pe această temă, reprezentantul român a înfățișat pe larg poziția de principiu â României de condamnare fermă a politicii de apartheid, a actelor de violență și represiunilor întreprinse de autoritățile rasiste de la Pretoria împotriva populației africane majoritare din R.S.A., a actelor de agresiune repetate comise de forțele armate sud-africa- ne împotriva statelor africane vecine și de sprijinire consecventă a luptei drepte a poporului oprimat din R.S.A. și a poporului namibian pentru libertate și dezvoltare de sine stătătoare.
adoptate în cadrul diferitelor organisme internaționale. Aceste probleme vor fi revăzute și aprofundate cu ocazia viitoarei reu-

Las-a
Din presa străină
(Agenția France Presse)

Sistemul Economic tino-American (SELA) maturizat și s-a politizat într-o oarecare măsură, au declarat majoritatea delegațiilor statelor membre participante la reuniunea Consiliului Latino- American — organul suprem al SELA — care a avut loc recent la Lima.La nivel ministerial, SELA a studiat atît posibilitatea înființării unui Fond pentru dezvoltare și rezerve, destinat amortizării efectelor nefaste ale oscilației prețurilor în comerțul internațional, creării ■ unor fonduri pentru țările debitoare, . cît și posibilitatea de a se a- junge la o poziție comună _ .,în legătură cu unele deci- lor Americane fără parti- zii care urmează să

niuni a Consiliului Latino- Ameriean al SELA, în 1987.La inaugurarea lucrărilor, președintele Republicii Peru, Alan Garcia, lansase ideea unei noi organizații a statelor. din America Latină și bazinul Caraibilor, respectiv ■ a unei Organizații a State-

Mor-
FILME 19,40

21,50'
O-

de

20,35

memento zile-

— Telefilmoteca de ghiozdan.
Gemenii în vacanță.

fie

Petre, eliberată de

SE împlinesc 6 luni de lacrimi și nemărginită 
durere de cînd s-a oprit firul vieții dragului meu 
Soț '''.'1

II■■■•««■■■•■■■■a•••■■■■■■■■•■*■<<

CAZAN IONEL
Nu-1 voi uita niciodată. (9252)

Redacția și administrația : Petroșani, str. Nicolae Bâlcescu hr. 2. telefoane : secreta 
rial : 41662, secții : 41663, 42464.
Tiparul ; Tipografia Petreșani, str. Nicek>e Bătcescu nr, 2, telefon 41635. . _ -

ȘINK LUDOVIC
Ii vom păstra veșnic amintirea. (9237)

SOȚIA, copiii, nepoții și frații anunță cu adîn- 
că durere împlinirea a 2 ani de Ia decesul scumpu - 
lui lor

ciparea SUA. In cadrul
V MM» MMI ’ MMMI MMM

; FadeUnirea ; Stigmatul 
ringul: Căutătorii aur, I—II. ■ 
. PETRI LA: Fata gana.EONEA: Tributul lor cenușii. . ..VULCAN: — Luceafă

rul: Hotel Central.. ' ■ I.UPENI — Cultural:Confruntarea decisivă.. '. I'RICAN I: Jandarmul• 1 și extraterestru.N.R. Eventualele ’ dificări. intervenite programarea filmelor a- parțin întreprinderii Cinematografice Județene Hunedoara*...
TV.

9 NOIEMBRIE11,30 Telex.11,35 Lumea copiilor.

9 NOIEMBRIEPETROȘANI — 7 No
iembrie: Din. prea multă dragoste; Unirea: Sfîrși- tul nopții; Parîrigul: Lu- pii mărilor. ■ •PETRILA: Fata Morgana.LONEA: Artista, dolarii și ardelenii.VULCAN — Luceafă
rul: Căutătorii de aur, I—II.LUPENI - Cultural: Șpartacus, I—II.URICANI: Ca-n filme.

10 NOIEMBRIEPETROȘANI — 7 No
iembrie: Șpartacus, l—II;

INCADREAZA :
prin transfer sau repartiție

- un sudor autogen, categoria III—V. 
încadrarea se face în conformitate 

prevederile Legii 57/1974 și Legii 12/1971.
informații suplimentare la sediul între

prinderii, telefon, 70710

Du-In vire la evoluția relațiilor pe continent în lumina o- biectivelor stabilite în Actul final de la Helsinki, semnat la nivelul cel mai înalt, în urmă cu 11 ani,
VIENA 8 (Agerpres). mitru Ținu transmite : ultimele intervenții din cadrul lucrărilor etapei inițiale a Reuniunii general- europene de la Viena, desfășurată la nivelul miniș- precum și noi propuneri în trilor afacerilor externe din cele 35 de țări participante (statele europene, S.U.A. și Canada), vorbitorii au prezentat aprecieri cjj pri-

vederea aprofundării. procesului de edificare a securității și dezvoltare a cooperării intereuropene.
CARNET CULTURAL

Un bloe-notes cu citate din piesa „Henri c al IV- lea" de William Shakespeare, care par a fi fost scrise între 1594 și 1603, a fost descoperit, întîmplă- tor, într-o casă particulară din Londra. Carnetul pus în dificultate pe cialiști, în măsura în carei-aspe-
SELA, afirmă analiștii, i- deea începe să prindă contur, întrucît „Comunicatul de la Lima" cere Perului să pregătească propuneri în spiritul discursului președintelui A, Garcia.Secretarul executiv per; manent al SELA, Sebastian Alegrett, a adoptat poziția șefului statului peruan, declarînd drept „un imperativ care nu suferă amînar.e" blocarea transferului de resurse financiare din țările continentului către națiunile puternic industrializate — 240 milioane dolari prevăzuți pînă în anul 1990 —, „în scopul de a se regăsi calea spre dezvoltare și pentru a se oferi un viitor popoarelor latino-ameri- cane

citatele nu corespund e- dițiilor tipărite ale operei „marelui Will". Se pare că el aparținuse unui mare a- mator de teatru, care le-a notat în momentul rostirii lor pe scenă pentru prima oară, cu aproape patru secole în urmă.
Turnul Martello, care străjuiește capitala irlandeză, a fost transformat în- tr-un muzeu sub a cărui poartă de intrare se poate citi „James Joyce". Circa 10 000 de vizitatori anual, și, totuși, curatorul muzeului a fost constrîns să recurgă la licitarea unor o- biecte personale ale autorului controversatului roman „Ulysses’1 pentru a-i asigura permanența. însuși nepotul marelui scriitor, Stephen Joyce, singurul supraviețuitor al familiei acestuia, aprecia drept „penibilă" recurgerea la astfel de mijloace pentru funcționarea așezămîntului memorial.
Marele premiu al festivalului cinematografie din Brazilia a fost obținut de regizorul de origine chiliana Jorge Duran, realizatorul filmului „Culoarea; soartei sale", operă cu jpu- ternice implicații sociale.:

Producție a Studiourilor poloneze. Pre- .. y mîeră TV. Episodul 1(color). . • ■.12,40 Din cununa cântecului românesc —- melodii .populare. 13,00 Album duminical.•— Cîntee de pace — moment poetic; ” '-- Raliul (II);— Ritmurile. 3 tinereții;— Desene 'animate;- blio ; - - • ■ ■■— Cotidianul în 600 secunde > ■țs' 'h :.— Teatru scurt: O zită de neuitat, daptare TV Ring Lardner.Premieră muzicală ^o,,>u cu formația „Evolutiv" ;Telesport ;Lumea minunată a filmului.Secvența te'lespeeta- • torului.

14,45 Tinerii mereu linia întîi.19,00 Telejurnal.
19,20 “'’~Țară , mea azi dețul Teleorman lor).; 'Cîntarea României(color).;;' • ■■■■>Film artistic.

Disputa. ’Telejurnal*
10 NOIEMBRIETelejurnal.Orizont ' tehnico-ști- iriți fie (color).Tezaur focloric (color).Roman foileton.
Calvarul.(color),; 2.1,50 Telejurnal

vi-'A- după

strada Cărbunelui nr. 20

încadrează direct sau prin transfer 

un paznic (bărbat) cu autorizație port
arma

Cooperativa meșteșugărească 
Unirea" Petroșani

• . •• . . 7.'7.7<7.7
cu sediul în Petroșani, str. 30 Decembrie nr. IA

încadrează de urgență, direct sau prin 
transfer, personal calificat în următoarele

meserii:

Ț
- zidari, faianțari, sobari-teracotiști

- parchetari

Legea

- tîmplari
- zugravi - vopsitori

Condițiile de încadrare și retribuire sînt 
cele prevăzute de Legea nr. 12/1971, 
nr. 57/1974, republicată.

Cei interesați se pot . adresa la 
cooperativei, biroul personal și la 

.42763 și 43251.

sediul 
telefon

. u

încadrează direct sau prin transfer

CONTABIL ȘEF

condițiile de încadrare

- absolvenți ai învățămîntului superior e 
conomic - vechime 7 ani.

- absolvenți ai învățămîntului mediu, ca
re au îndeplinit funcții economice -vechime 
în specialitate - 11 ani.

Informații suplimentare se primesc la bi
roul personal-învățămînt al cooperativei, sau 
la telefon 60312-60593.

Cooperativa n
INCADREAZA;

un fochist pentru încălziri centrale. 
Condițiile de încadrare sînt cele prevăzu

te în Legea nr. 12/1971.
' ■ J 1

Informații suplimentare se pot primi la 
serviciul personal-învățămînt, sau la telefon 
60312-60593.. iii? . - .

serviciu pe numele Grecii Petre, eliberată de IUM Petroșani. O declar nulă. (9250)PIERDUT carnet student și legitimație bibliotecă (periodice) pe numele Avram Marin, eliberate de Institutul de mine Petroșani. Le declar nule.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Dehe- neș Grațian, eliberată de * AUTL Petroșani, O declar nulă; (9248)PIERDUT legitimație de serviciu pe humele Opri- șoni Ferdinand,' eliberată de U.E. Paroșeni. O declar nulă. (9249)PIERDUT legitimație de (9251)
ANUNȚURI DE FAMILIE
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