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liberăPETROȘANI Libera inițiativă este

COMUNICAT
.privind convocarea Senatului

Biroul executiv al Consiliului Provizoriu de V- 
niune Națională comunică:

Potrivit articolului 79 din Decrctul-lege nr. 92/ 
1990 pentru alegerea Parlamentului și a președinte
lui României, Senatul se convoacă de drept în pri
ma ședință, in a 20-a zi de la data alegerilor.

Prima ședință a Senatului va 
9 iunie ora 9,00, la sala „Omilia", 
ferului nr. 2.

înregistrarea senatorilor se va 
ționată între orele 8,00—9,00, pe 
eliberate de birourile electorale ale circumscripțiilor 

care au candidat.

avea loc sîmbălă, 
din strada Minis-

face la data men- 
baza certificatelor

COMUNICAT

In Valea Jiului in calea 
privatizării nu s-au pus 
piedici. Libera inițiativă 

este lăsată cu adevărat li
beră, pentru a se manifes
ta in cele mai diverse do
menii. Și chiar dacă, in
necunoștință de cauză, 
se mai vorbesc vrute și
nevrute despre libera ini
țiativă. lucrurile stau cit
se poate de bine, existind 
premise favorabile dezvol
tării sectorului particular. 
Nu ne-am propus să ne 

pro- 
importantă, 

mu- 
vom limita 

Petroșani.
cum ne 
I.azăr, 

fi- 
in o- 
muni- 

■ 160 
inființa- 

in secto- 
au 

eli- 
documcnta*i- 

in- 
ce 
in- 
o-

ne-am propus să 
ocupăm de această 
blemă foarte 
la nivelul întregului 
mcipiu. ci ne 
doar la orașul 
l’.nâ acum, după 
confirmă dl. loan 
șeful circumscripției 
mnciarc Petroșani, 

r.i'-ul reședință de î 
cipiu sint înregistrate 
de cereri pentru 
rea unor unități 
rut particular. Toate 
fost aprobate și s-au 
bcr.it deja 
iie necesare in vederea 
«•■•perii activității. Ceea 
se remarcă încă de la 
cepul este faptul că in

rașul Petroșani, cel puțin 
după cererile depuse, se 
regăseso toato formele 

de 
prin 
t.îti 
ații 
scop 
deri

Deși la prima vedere — 
și discuțiile alimentează 
mereu acest aspect — se 
spune că marea majorita
te a întreprinderilor vi
zează domeniul comerțu
lui, se constată că nu este 
adevărat. In orașul Petro
șani s-au eliberat autori

zații de funcționare pen
tru unități de: repararea 
și recondiționarca bunuri
lor de folosință îndelun
gată; servicii auto: 
tilografic; servicii de 
podârie comunală; 
film, înregistrări 
video; coafură, 
cosmetică; 
asistență 
mică; servicii 
re, comision și 
ție; turism; transport 
soane și marfă (taxi), 
cum și comerț.

După cum sînteni

toate 
privatizare, prevăzute 
libera inițiativă: uni- 
independente, asoci- 
familiale, asociații cu 
lucrativ și intreprin- 
mici.

formați, în perspectivă se 
vor înființa și alte activi
tăți care să vină in spri
jinul populației, 
ință din partea 
locale există, așa că 
important ca ideile 
valoare în libera i 
tivă să prindă viață. Spre 
exemplu, piuă în prezent 
s-au atribuit spații de ac
tivitate din cele existente, 

spații 
celor

Bunăvo- 
forurilor 

i este 
de 

iniția-

doo- 
așa- 
fupt 

or-

dac- 
gos- 

foto. 
audio și
frizerie, 

proiectare și 
tehnico-econo- 

intermedia- 
consigna- 

per- 
pre-

in-

De ce stau oamenii la coadă ?

TOI PE LOC,
.‘sc-izați despre faptul că spațiul co

rn .al de l.i parterul blocului F2 este 
f ..uzat din punctul de vedere al con
structorului, ne-am adresat doamnei Ma
na Ștefan, director adjunct al ICSA-AP 
P- sâni, pentru a afla amănunte pri- 
v n i problemele cu care se confruntă în 
p narea acestui local. Iată ce ne-a de- 
c..< it:

— Nu putem . face recepția
iu pinâ nu se încheie lucrările 
m itizare pe verticală. In plus, 

t nu s-a prevăzut magazie, anexă 
iiensabilă, pentru care am fost ne- 

să întocmim documentația pe cont
■ iriu. Mobilierul a fost comandat șl

••••••••••••••••«••••a

C'
s

acestui 
de 
în

t

l

tragerea autorizației 
funcționaro. Un caz 
sebit îi constituie 
numita bișniță, de 
specula, asupra căreia
ganele financiare și cele de 
poliție vor lua, in sfirșit, 
măsuri severe.

Așadar libera inițiati
vă este cu adevărat libe
ră. Insă atenție, ea nu 
se realizează decît în con
dițiile prevăzute de lege.

privind convocarea Adunării Deputaților
Biroul executiv al Consiliului Provizoriu de U- 

iliune Națională comunică :
Potrivit articolului 79 din Deerctul-lege nr. 52/

1990 pentru alegerea Parlamentului și a președinte
lui României, Adunarea Deputaților se convoacă de 
drept în prima ședință, in a 20-a zi de la dala ale
gerilor.

Prima ședință a Adunării Deputaților va avea 
loc sîmbălă, 9 iunie, ora 11,00, la sediul Parlamen
tului.

înregistrarea deputaților se va face la data 
menționată intre orele 8.00—10,30, pe baza certifi
catelor eliberate de birourile electorale ale circum
scripțiilor in care au candidat.

accesul

un 
al 
in

ori s-au acordat 
pentru construcție 
care au solicitat.

Dar, dincolo de 
și favorizarea către libera 
inițiativă, se ridică 
aspect important, cel 
respectării legalității,
speță a Dccrctului-legc 

nr. 51/1990 și a Ilotăririi 
nr. 201/1990 a Guvernului, 
precum și a normelor me
todologice privind funcțio
narea și evidența finan- 
ciar-contabilă a acestor u- 
nități. Este știut faptul că 
abaterile de la regulile 
financiare se sancționează 
cu amendă pină la 10 000 
Ici, iar în caz de repetare 
intervine sancțiunea 
nală cu închisoare de
6 luni la 1 an și chiar

PE LOC...

Gh. CII1RVASÂ

I. M. D1LJA

Perspective

mina a

optimiste pentru luna iunie
de 
in 

lor.

pe- 
la
re-

sarcini- 
Este cca 

acest 
rezultate 

programai.

deja gata, după cum am fost anun- 
Dar, în momentul de față, mașinile

este 
tați 
destinate aprovizionării nu pot intra, din 
cauza căilor de acces necorespunzătoare. 
Dacă IGCL-ul ar urgenta lucrările de 
sistematizare, pe care le are de executat, 
n mic nu ne-ar mai împiedica să des
chidem acest al doilea punct alimentar, a 
cărui necesitate e pe deplin Justificată de 
cozile ce se văd um ori la unitatea deja 
existentă tn zonă.

La toate acestea am mai adăuga doar 
o întrebare: oare nu locuiește nim-n, de 
la IGCL Petroșani in blocurile noi din 
carliei ui Aeroport ?

Ștefan CIMPOI

Pentru mina Dîlja luna 
mai nu a fost una dintre 
lunile cu rezultate deose
bite. Dimpotrivă, 
încheiat luna cu ncreali- 
zarea integrală a 
lor programate,

de a doua lună din 
an încheiată cu 
sub nivelul 
Cauzele sînt mai multe, 
dar cea mai importantă o 
constituie infiltrațiile ma
sive de apă în zona blocu
rilor III și IV. Dar tot 
atit de adevărat este că 
efectul acestor infiltrații 
ar fi fost mult diminua
te dacă s-ar fi acționat cu 
mai multă promptitudine
din partea conducerilor
celor două sectoare 
tru captarea și mai 
pentru dirijarea spic 
prafațti a apelor de 
trație. Dar nu a fost 
fie așa și aceasta 
motive greu 
dacă nu facem referiri la 
comoditate și atitudine 
clasică de „lasu-mă să te 
las". Este necesară preci
zarea pentru că linie de 
front activă și efective c- 
xistau la nivelul progra-

•••••••••■•■•••••■••■•••••••«••••••■■■•••■■■•••••a
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pen- 
ales 
su- 

infii- 
să 

din 
de explicat

mării dar linia de front a 
devenit inactivă tocmai 
din cauza infiltrărilor 
apă și a neglijenței 
captarea și dirijarea
Cit despre efective trebuie 
totuși să subliniem că în 
ultima vreme s-au pensio
nat mulți chiar foarte 
mulți dintre minerii cu 
vechime, șefi de brigadă și 
de schimb, lăcătuși, elec
tricieni și maiștri. S-au 
luat măsuri de înlocuire 
a acestora — școlile de 
calificare funcționează
din plin cu un accent deo
sebit pe calitate — însă 
efectele acestor acțiuni 
nu se vor face resimțite 
decît în această luna. De 
altfel în iunie va înceta, 
in urma măsurilor între
prinse 
ilor de apă deși încă 
sînt probleme in 
privește asigurarea 
pelor de evacuare 
lor cu piesele de

măsurilor
și efectul infîltrați- 

mai
ceea ce

pom
ii ape- 
schimb

necesare acestora și cu 
repararea lor operativă. 
Revenind la apele de in
filtrație trebuie să mai 
precizăm că puțul cu schip 
nu a funcționat timp 
două zile, 
2400 tone 
sperăm că 
blemă, așa 
directorul
C'arol Schreter, este rezol
vată pentru luna iunie, 
mai ales cu în zona aba
tajelor 
gramul 
secare 
ranc se 
tîrziu, miercuri.

Cu toate discuțiile cu 
cadrele de conducere, 
vlliar de la nivel de șef 
de schimb și brigadă, o

Dorin GHEȚA

de 
pierzindu-se 

de cărbune. Să 
această pro-

cuni ne spunea 
minei, ing.

3/5 și 4/3 pro- 
stabilit pentru de- 
prin foraje subte- 
va realiza, cel mai

(< ontinuarc in pag. a 2-a)

Vară fierbinte, fără politică

Ornșlil de la poalele Paringului respiră aerul pur 
l>â, sub soarele acestei prime veri a democrației.

• a

Senatorii și deputății 
hunedoreni in Parlamentul 

țării " 4 -nea

BirfHil electoral al circumscripției nr. 22 Hune
doara nc-a comunicat listele complete ale senatori
lor și deputaților aleși in Parlamentul țării la scru
tinul de la 20 mai a.c. Menționăm că la deputați. 
numărul celor aleși, după distribuirea voturilor ne
utilizate, conform articolului 71. litera C, din Le
gea electorală, este de 11.

Publicăm in continuare numele celor aleși :

SENATORI
Ii.iii Glu-orghe
< liețan
tiu van

Mi hai 
Petru

— I.S.N.
— I S.N.
— P.N.I..

l'rancisc Septimiu
Aimășesell Dumitru 
M.ircil loan 
l'imiș loan
Ihititlescu Valcriu
llies.u loan
l ilclliauser Viorica 
l.i.loroni A roii 
\ aiil.i X ietor 
loan Mes.indrtt
I iIi.k s Allicrl S/aba

I - I .IIISZ

<



ZORI NOI MIERCURI, G II X1E 1990

Nedumeriri create de un spectacol de teatru
Montarea, pe scena Tea

trului de stat „Valea Jiu
lui", a spumoasei come
dii „Mătrăguna" de Nic- 
colo Machiavelli a iscat 
discuții pro și contra prin
tre iubitorii teatrului. Fap
tul în sine este remarca
bil, atit aprecierile cit și 
criticile dovedind că este 
un real interes pentru tea
tru in rîndul publicului 
din municipiu, pentru ac
tivitatea artistică desfă
șurată de această institu
ție profesionistă.

In cîteva scrisori sosi
te la redacție, precum și 
prin telefon, persoane ca
re au văzut piesa formu
lează aprecieri interesan
te cu privire la jocul ac
torilor, la regie, la sceno
grafie. Aproape Ia unison, 
cei care s-au adresat zia
rului nostru au remarcat 
dorința colectivului ar
tistic al Teatrului de a 
ieși din șabloane, de a a- 
duce pe scenă valorile li
teraturii universale. A 
plăcut înclinația actorilor 
de a imprima un nou curs,

(Urmară din pag. î)

problemă rămine încă ne
rezolvată în totalitate. Este 
vorba de disciplina, sub 
toate aspectele el Un ac
cent deosebit se va pune 
pe respectarea timpului de 
lucru afectat producției. 
Și la această întreprinde
re, ca de altfel și la alte 
Unități miniere din bazi
nul nostru carbonifer, se 
pare că și 5 zile pe săptă
mână a cîte 6 ore de lucru 
pe zi, cric prea mult, mai 
ales pentru personalul de 
regie. Este un domeniu de

COPPA DEL M0ND0—PE „ULTIMA SUTA"
r 
I
A 
O 

PAVAROTTI, PLACIDO 
DOMINGO SI... 

FOTBALUL
Imaginea dc mai sus reprezintă mascota Cam

pionatului Mondial, ediția a 14-a. care începe la 
fl iunie, pe stadionul „Giuseppc Meazza" din Mi
lano. Competiția împlinește, anul acesta, GO do ani. 
N-o scoate nim> ni la pensie. Și nici n-o va scoate, 
atit timp < it padunea pentru fotbal nu moare.

I’rin intermediul acestei mari invenții numită 
televiziune, datorită extraordinarei performanțe n 
echipei naționale, ți noi, i imanii vom fi conectați, 
zi de zi, la temperatura înaltă a competiției. Gala 
celor mai celebri tenori ai lumii (l’avarotli. Placido 
Domingo, f arreras) va fi complotată dc gala celor 
mai mari fotbaliști ai lumii. Sport și muzică pentru 
desfătarea oamenilor...

Inccpind de nslăzi, în acest colț dc pagină ofe
rim iubitorilor fotbalului informații la zi, privind 
cea mai importanta și mal populară competiție 
sportivă a anului. Coppa del Mondo a intrat pe 
„ultima sută".

Mircca IIU IflRESf U

de largă deschidere, vie
ții teatrale în municipiu.

Scrisorile amintite cu
prind însă și cîteva nedu
meriri. lată-le, pe scurt: 
sint exagerări ale gesticii, 
din dorința de a scoate 
risul cu orice preț; spec-

Pe marginea unor 
scrisori sosite Ia 

redacție

tacolul, deși place unui 
anume gen de public în
clinat spre comedie, tre
buie să cîștige In ritm; e- 
xistă abateri de la text, 
făcute tot din dorința de 
a isca risul. Citind progra
mul de sală, spectatorul 
are impresia că-i o revis
tă de cultură, nu un pro
gram. Nimic despre ac
tori, prea puține informa
ții despre autor și piesă, 
despre epoca în care a fost 
scrisă, despre montarea ci 
la Petroșani. Cine sînt in- 
terpreții, mai ales cei ti
neri, pe care îi vedem c- 

Perspective optimiste
activitate care trebuie să 
dea mult de gindit nu 
numai consiliului de ad
ministrație, ci și sindicate
lor miniere de la această 
unitate.

Alte rezultate care nc
îndreptățesc să 
șim optimismul 
rii minei Dîlja. 
bunătățit calitatea 

împărtă- 
conduce- 
S-a îm- 

cărbu-
nelul, preocupare constan
tă pentru întregul colectiv 
al minei (4500 tone dc
cărbune bonificații de la 
începutul anului) chiar da
că se folosesc mijloacele 

clasice. Și la pregătiri sar

Sistemul de desfășurare, 
grupele turneului final

Pentru a treia oară „Cupa mondială” 
se desfășoară cu 24 de echipe și pentru a 
doua oară consecutiv după același sis
tem, cu faza a doua eliminatorie. Dacă 
în Spania ’82 ediția inaugurală cu 24 de 
participante și faza a doua a cuprins grupe 
de cîte 3, cl.știgătoarele acestora jucînd 
semifinalele. In Mexic și acum (diferența 
este doar în ce privește timpul afectat 
competiției, In Italia o zi în plus) siste
mul de desfășurare a fost ți este urmă
torul: în cele 6 grupe alcătuite prin tra
gerea la sorți se joacă gen campionat, 
fiecare cu fiecare, (‘lasamentul alcătuin- 
du-sc după criteriile clasice: puncte, go
laveraj, prin diferență, goluri mai multe 
marcate. Primele două echipe situate în 
grupele respective se califică In optimile 
de finală, pentru alcătuirea acestui ta
blou de 16 formații fiind prevăzută ca
lificarea altor 4 reprezentative de pe lo
cul 3, așa-numitele „Fericite ale locului 
3", care vor fi stabilite prin formarea 
unui clasament cu toate cele 6 echipe de 
pe poziția respectivă (fără alte jocuri, cu 
ce au agonisit In seriile preliminare), o- 
perind criteriile amintite mai sus. Se 
intră apoi în faza a doua. Să precizăm, 
lulnd un exemplu: „Grila” optimilor de 
finală cuprinde șl următorul meci 
Bl—A3(C3)D3. Aceasta înseamnă că 
Invingătoarea din grupa B va juca, în 
primul rînd, cu formația aflată pe locul 
3 In grupa A; dacă echipa din scria res
pectivă nu se află printre calificate, se 
trece mai departe la grupa C; dacă nici 
această grupă n-are o echipă de locul 3 
calificată, adversara cîștigătoarci grupei 
B va fi D3, întrucit este evident că doar 
două echipe de pe locul 3 lipsesc din op
timile de finală. Alternativa este insera
tă din motivul acesta.

Mal departe c simplu. Invingătoarelo 
din „optimi" sc întîlncsc în sferturi, cîț- 
tigătoarole acestora în semifinale ș'a.m.d. 
S a păstrat controversatul îneci pentru

locul 3. Spunem controversatul, întrucit 
mai puține voci s-au ridicat în favoarea 
renunțării la această partidă lipsită de 
semnificație (la campionatul european, o 
astfel de întîlnire nu mai există), între 
două echipe dezamăgite, alcătuite din 
rezerve cel mai adesea sau complet ne
motivate. Dealtfel, în Italia meciul res
pectiv va fi găzduit de unul dintre cele 
mai mici stadioane ale competiției.

In sfîrțit, să reamintim grupele: GRU
PA A (Roma și Florența): Italia, Austria, 
SUA, Cehoslovacia; GRUPA B (Napoli, 
Bari): Argentina, Camerun, URSS. Româ
nia; GRUPA C (Torino, Genova): Brazi
lia, Suedia, Costa Rica, Scoția; GRU
PA D (Milano, Bologna): RF Germania, 
Iugoslavia, Emiratele Arabe Unite, Co
lumbia; GRUPA E (Verona și Udine): 
Belgia, Coreea de Sud, Uruguay, Spa
nia; GRUPA F (Canliari ți Palermo): An
glia, Irlanda, Olanda, Egipt

TELEX B TELEX
Cei 36 de arbitri șelecționați de FIFA 

pentru campionatul mondial sînt și ei 
gata de start O parte a acestora, care 
n-au satisfăcut testele fizice ale seminaru
lui de la Tircnia din 25 martie, au trecut 
fără probleme examenul în cursul zilei 
dc 4 iunie la centrul sportiv din Roma. 
Arbitrii cupei mondiale însoțiți de pre
ședintele FIFA J.A. Ilavelange și de se
cretarul Joseph Blatter au fost primiți în 
audiență la Vatican de către sanctitatea 
sa Papa Ioan Paul al Il-lea.

Selecționata de fotbal a URSS care va 
evolua în grupa B alături de România, 
Camerun și Argentina a sosit luni, la 
aeroportul Galileo Galilel din Pisa cu 
Un avion al companiei Aeroflot. In con
tinuare fotbaliștii sovietici au fost trans
portați cu un autocar la Florența, iar 
dc aici cu un elicopter la locul dc re
ședință stațiunea „II Ciocco", în apropie
re de Lucea.

volulnd pe 6cenă? In 
schimb, programul ne o- 
feră versuri și alte artico
le de cultură, reușite de 
altfel, dar fură vreo legă
tură cu spectacolul. Așa 
cum a fost difuzat pro
gramul de sală este o edi
ție „bis“ a publicației 
„Solstițiu". Și încă o pro
blemă: este prea vizibilă 
intenția realizatorilor
spectacolului de a oferi o 
piesă la nivelul minim de 
înțelegere a unei foarte 
mici categorii de public 
din Valea Jiului. Ce se va 
întîmpla însă la Timișoa
ra, Arad sau Craiova, de 
pildă ? Nu coborîrea la 
nivelul unei părți a publi
cului va smulge teatrul 
din Petroșani din situația 
delicată în care se află, 
ci munca pentru arta au
tentică. Desigur, sprijinul 
Ministerului Culturii este 
de mare importanță. A- 
vem nevoie în Valea Jiu
lui de actori tineri, de re
gizori. Avem nevoie de 
TEATRU.

II. ALEXANDRESCU 

cinile de plan sint reali
zate, ceea ce înseamnă ca
pacități dc producție fi
nalizate la termen. Lu
crările de investiții sînt, 
de asemenea, realizate șl 
depășite.

încă nerczolvată este sta
tornicirea unui climat ge
neral de disciplină. Iată de 
ce considerăm că numai 
prin eforturi convergente 
ți bine coordonate de 
consiliul de administra
ție și sindicatele libere se 
trece și acest prag. Care 
poate fi depășit.

întrunirea Filialei din Petroșani 
a Uniunii „Vatra Românească"

Ieri după-amiază a avut loc, la Casa de cultură, 
o nouă întrunire a Filialei din Petroșani a Uniunii 
„Vatra Românească". In cadrul întîlnirii membrilor 
și simpatizanților acestei asociații apolitice, asist, 
univ. Vasile Ciocc .icică de la Institutul de mine 
a evocat semnificațiile Tratatului d^ la Trianon, e- 
veniment care se petrecea acum 70 de ani, la 4 iu
nie 1920, act istoric care recunoștea pe plan inter
național, la sfîr.șitul primului război mondial, prin
cipiul naționalităților în limitele frontierelor con
sfințite de Marea Unire de la 1 decembrie 1918.

Tilinca, tilinca,
început de vară cu 

ploi reci și chiar cu zăpezi. 
Pentru iubitorii muntelui 
ele nu constituie impedi
mente In a-și petrece sfîr- 
șitul de săptămînă acolo 
unde ci se simt cel mai 
bine. Singurul necaz, ca- 
re-ți lasă în general un 
gust amar, râm ine trans
portul spre stația de îm
barcare a telcscaunului. 
De ani de zile atit de 
discutatul mijloc de trans
port pus la dispoziția tu
riștilor, metamorfozat în 
variate experiențe triste, 
a rămas în cea mai peni
bilă formulă din cele care 
au evoluat pînă acum : 
„camionul groazei".

Ca în vremuri de „tris
tă amintire" și chiar cu 
mult înainte, sub prelată, 
lipsiți de aer și confort, 
precum necuvintătoarele pe 
ultimul lor drum spre a- 
bator, iubitorii muntelui 
stau răbdători și cocoșați, 
suportind cu stoicism gro
pile drumului, ori caprici
ile motorului greu încer
cat.

„Dacă nu vă convine, 
mergeți pe jos, asta e ma
șină pentru personali", vi
ne replica șoferului in ca-

idronca, zdronca
zul în care răbdarea, ori 
resemnarea vreunui tu
rist, cedează. Nu contes
tăm aceasta, deși sîntem 
taxați cu cîte 5 lei, dar a- 
tunci care e mușina pen
tru turiști ?

Și iată că, deloc în 
premieră, ne punem în
trebări: oare cînd no vom 
bucura de un mijloc civi
lizat și decent de trans
port în Parîng ? De ce 
nu sînt posibile mai multe 
curse la sfîrșitul de săp
tămînă ? Oare repararea 
drumului va rămîne doar 
o frumoasă promisiune? 
Și cînd ne gindim că a- 
cum la început de nou 
anotimp, dorim să dăm tu
rismului adevărata sa di
mensiune, nouă și celor 
din alte țări, dornici să 
cunoască frumusețile uni
ce ale munților noștri.„

Dar, pînă cînd visele 
vor deveni realitate, ne 
vom tîrl agățați de cocoașa 
unui camion, ca într-o 
caricatură grotească, a- 
inintind de Agamiță Dan- 
danache, celebrul perso
naj al lui Caragiale: „Ti
linca, tilinca, zdronca, 
zdrou

Sorin Ol'ltEA

UN SEMN dc circulație 
ignorat de conducătorii 
auto amatori și chiar pro
fesioniști. Este vorba de 
semnul care interzice cir
culația autovchicolelor pe 
strada Republicii, de la 
librăria Ion Creangă și pî
nă la restaurantul „Mine
rul”. Poliția nu poate in
terveni ? Doar este o în
călcare a legii.

LIBERA INIȚIATIVA 7 
Un nou produs la bișniță 
pe piața din Petroșani — 
pîinea. Duminică, 3 iu
nie, un cetățean vindea, cu 
suprapreț, bineînțeles, pli
ne, profitînd de faptul că 
nu erau deschise magazi
nele specializate și că sîm- 
bătă, 2 iunie, situația pli
nii a fost... așa cum a fost.

UN NOU LOCAL. In 
piața agroalimentară din 
Petroșani centrul de des
facere a pîinii nr. 16 s-a 
mutat Intr-un local rea- 
menajat, în spațiile fostu
lui aprozar care oferă 
condiții mult mai bune.

AȘA DA GALERIEI Nu 
sînt prea priceput In
tr-ale fotbalului, dar ceva

mi-a plăcut la meciul de 
duminică, disputat „a- 
casă“ de echipa minerilor 
din Vulcan. Galeria, me
reu pe fază, a încurajat e- 
chipa favorită, stîrnind 
pofta jucătorilor Științei 
de a „rupe" plasa de la 
poarta echipei adverse.

ANACRONIC. Potrivit 
decoratorilor de vitrine, 
nu așteptăm soistițiul de 
vară, ci iarna. Așa se ex
plică, probabil, un ele
ment de decor așezat în
tr-o vitrină a magazinului 
alimentar „Jiul” pe care 
scrie cuvîntul „Iarna", iar 
alături de el sint așezata 
te miri ce borcane cu con
serve. Să fie o invitație de 
a ne aproviziona din iu
nie pentru sezonul rece?. 
Noi credem că e vorba doar 
de lipsă de imaginație. Oa
re un proprietar parti
cular al unui magazin de 
acest gen, așa și-ar fi a- 
ranjat vitrinele ? Cu bor
cane ? (A H.l

MEDICAMENTE. Mai 
mulți cetățeni ne sesi- 
sează faptul că, în farma
ciile din Valea Jiului, per
sistă o criză de medica
mente mult solicitate. Cum 
situația este reală, consi
derăm că pe această linie 
trebuie neapărat făcut ce
va. Oamenii bolnavi au 
nevoie dc medicamente 
pentru a-și menține sănă
tatea. Să-i ajutăm așa cum 
se cuvine. (G.C.)

Rubrică realizată dc 
Dorin GIIEȚA

CINE POATE DA 
RELAȚII ?

De două luni copilul 
Chindriț Vasile Ioan a 
dispărut de la domiciliu. 
Are 9 ani ți jumătate, î- 
nălțime aproximativ 1 m. 
Este brunet, păr negru, 
ochi negri. Este slăbuț. Dc 
regulă are o privire în- 
spăimîntată. Era îm
brăcat cu geacă verde, 

pulovăr pe gît dc culoare 
vișinie, pantalon albastru 
sport cu dungă albă ți în
călțat cu pantofi negri.

Copilul este nțtcptnt a- 
casă cu toată dragostea, fa
milia fiind deosebit de în
grijorată ți mai ales acu
zată de către cunoscuți.

Cei care pot da relații 
despre Chindriț Vasile 
Ioan sînt rugați să sc a* 
dreseze părinților Vasile ți 
Maria Stoian, din Fctrila, 
str. T. VladimirescU, bl. 

3G F, ap. 25, telefon 50227 
sau poliției. (G.C.) __j
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1N 1KEPRINDEREA MINIERĂ ANINOASA

Exploatarea rațională a cărbunelui, 
cea mai bună protecție a zăcămintului

I tc un fapt unanim cunoscut ți recunoscut că 
mina Aninoasa se află intr-o situație critică din 
punct de vedere tehnic, ceea ce se răsfringe asupra 
nivelului do producție, a prețului de cost al tonei 
de cărbune, tocmai datorită exploatării neraționale 
a cărbunelui și, de ce n-am spune-o, nerespcctării 
unor reguli de protecție a zăcămintului. Despre ce 
este vorba ? Ne-am adresat domnului Ghcorghe Ran- 
cea. inginer șef producție la I.M. Aninoasa, pentru 
a afla răspunsul la intrebarea de mai sus.

— Acesta-1 adevărul, realitatea este îngrijoră
toare pentru mina Aninoasa. In exploatarea zăcă
mintului din perimetrul minei Aninoasa s-au făcut, 
după părerea mea. citeva greșeli de conducere în 
perioada cind mina realiza nivele maxime de pro
ducție. S-a renunțat la executarea lucrărilor de 
deschidere ți pregătire la nivelul anterior periondei 
de virL Investițiile au scăzut de la 4800 de metri 
liniari pe an, la 1800 de metri liniari în toată pe
rioada 1980—1990. Activitatea do pregătire n scăzut 
de Ia 5600 de ml pe an, la 3500—1000 ml. Să fiu bi
ne înțeles, nu vreau să dezgrop trecutul, dar aceste 
scăderi au dus implicit la diminuarea liniei de 
front active ți la înrăutățirea globală a indicatori
lor tehnico-cconomici ai minei.

— De ce credeți că au fost neglijate aceste lu
crări ?

— Necesitatea impusă de cărbune a făcut să nu 
se mai dea atenție lucrărilor de perspectivă. Au 
fost luate efectivele de la aceste categorii de lu
crări și plasate in abataje. S-au exploatat intensiv 
unele stratc cu caracteristici mai bune. S-a intensi
ficat exploatarea in stratul 3, blocul 2, o perioadă 
de 7 ani, folosindu-se chiar complexe mecanizate 
cu care s-au realizat producții ți productivități spo

rite. Pe de altă parte, însă, s-a renunțat la exploa
tarea a o scrie de zone de zăcământ, care ofereau 
posibilități mai reduse de extracție. S-au înrăutățit 
și zonele de exploatare, care anterior au oferit con
diții de mecanizare.

— Care sînt consecințele ?
-— Acum mina este în cea mai dificilă situație 

tehnică. Transportul general al producției într-o mi
nă cu locuri de muncă dispersate, ntit pe verticală 
cit și pe orizontală, creează probleme deosebite în 
exploatare. O altă consecință este starea grea in 
care a ajuns zăcămintul. Expioatîndu-se stratul 3, 
blocul 2, cu complex mecanizat s-au subminat stra
iele 4—5 din blocul 2. sectorul III.

— Care este perspectiva 7
— Normal, va trebui să intensificăm activitatea 

de investiții și pregătiri, dar nu putem asigura va- 
gonetele goale. Or, ritmul lent de la investiții im
primă un ritm lent și la pregătiri. S-a luat însă 
măsura creșterii capacității de producție prin inten
sificarea lucrărilor de pregătire și exploatare în 
blocurile 1 și „0“ din stratul 13—-15, sectorul II. 
Există posibilitatea creșterii capacității, astfel ca în 
aprilie 1991 să dispun.m de linie de front de 300 
de metri din care 100 de metri o punem în funcți
une în septembrie n.c. Perioada 1991—1992 este o 
perioadă, de tranziție de la o situație proastă la una 
normală. în care intensificarea activității în stratcle 
subțiri din blocurile 1 și „0". intrarea in exploata
re a zonelor de strat abandonate în 3—1 cincinale, 
ne pot situa la un nivel de producție de 2000 de 
tone pe zi, în continuare avind posibilitatea de a 
crește linia de front la 2100—2500 tone producție 
zilnică.
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Mineri, cadre tehnice!
EXECUTAȚI Iu termen de 30 de zile di

guri etanșe pentru izolarea zonelor exploata
te sau părăsite I

CONTROLAȚI cu atenție etanșeitatea 
digului și reparați orice degradare a acestuia, 
degradare care poate permite trecerea aeru
lui prin lucrarea minieră favorizind astfel 
apariția focurilor endogene I

Să prevenim
Focurile

Ea mina Aninoasa focu
rile endogene sînt rezul
tatul a două abateri făcute 
în perioade îndelungate de 
timp. Prin extragerea ira
țională a zăcămîntului s-au 
creat -denivelări deosebit 
do mart în exploatarea 
stratelor groase, denive
lări de pînă la 50 de me
tri, cînd de fapt, acestea 
sînt delimitate de norme 
la cel mult 4 metri. A do
ua abatere constă in ne- 
curățirea zonei exploatate 
ți lăsarea de cărbune ne- 
extras.

Pentru preîntîmpinarea 
izbucnirii acestor focuri 
s-a generalizat metoda de 
umplere a golurilot de 
exploatare cu ccnușh de 
Rli,M9*vntrală și substan
țe chimice. Dar cheltuieli
le pe care le generează 
sînt foarte mari. De a- 
eeea, se impune respecta
rea strictă a tehnologiilor 
de exploatare stabilite. 
Este necesar să se meargă 
îa ideca „măturării" cul
cușului stratului ca să 
nu se arunce apoi banii 
pe... apfl și cenușă. Mine
rii și maiștrii trebuie să 
stâpînească la perfecție

endogene
și să respecte întocmai, fă
ră nici o abatere, tehno
logia de lucru stabilit.!. 
De asemenea, pentru pre- 
Intîmpinarea focurilor en
dogene este necesar ca șe
ful formației de lucru și 
maistrul să fie Incunoș- 
tiințați de existența de a- 
pdfize in culcușul și co- 
perișul stratului ți să Ie 
extragă în totalitate. Dat 
pentru aceasta e necesar 
să se elimine empirism i 
In exploatarea cărbun ■ 
lui, activitatea ingineru
lui și geologului să-ți re- 
dobindească ținuta tehni
că necesară.

Cum se execuU interven
ția primară în cazul ap. 
riției focurilor endogene? 
Pentru început apar de
gajări de bioxid de ca- - 
bon, aerul devine greu de 
respirat. Situația trebuie 
raportată imediat. In e- 
tapa a Il-a apar emana' 
de oxid de carbon a vin- 
mirosul specific gazul 
de distilare. Concentra', 
ile sînt mici dar ele ii 
buie raportate. In faza u. 
mătoare apare focul endo
gen superficial, cu poate 
fi văzut. El poate fi la dis
tanță mai mare In zona

Aerul pădurii — în abataj!
Pentru ca aerul proas

păt al pădurii să ajungă 
jos in abataj, acolo unde 
oamenii au atita nevoie 
de el, la mina Aninoasa 
funcționează patru sta
ții principale dc aeraj. 
Din numurul total de 
locuri de muncă, aerisi
rea a două abataje se 
face prin depresiunea ge
nerală a minei, iar cele
lalte locuri de muncă se 
aerisesc cu instalații de 
aeraj parțial. La mina 
Aninoasa, in general, nu 
se consemnează nereali- 
zări de debite de aer

pe perioade lungi de 
timp.

Ca în orice altă mină, 
prezența prafului pune 
probleme și la Aninoa
sa. După analizele efec
tuate în sectorul de ac
ra j ți protecție a mun
cii se desprind cîtcva 
concluzii: din punct de 
vedere al prafului silico- 
gen nu se consemnează 
depășiri ale conținutului 
maxim admis, pe cate
gorii de lucrări. Pe de 
altă parte, se iau măsuri 
pentru menținerea sub 
limita maximă admisă

a prafului exploziv in 
toate stratcle și blocuri
le exploatabile. Pentru 
protecția zăcămintului 
supraveghem In perrr^- 
nență zonele în care au 
avut loc focuri endoge
ne și au fost închise cu 
diguri. Se execută fora
je pentru Inămolire pre
ventivă (în primele cinci 
luni s-au efectuat cu 
174 ml, mai multe fo
raje). Ele sînt prevăzu
te în ața fel Incit să 
cuprindă zonele de hotar 
ale cîmpurilor de abataj.

Ing. Emil AVRAM, 
sectorul APM

exploatată nevxistînd po
sibilitatea de acces. Cind 
apare focul, acesta trebuie 
stropit cu apă nefiind nici 
un pericol de explozie a 
hidrogenului. Intervenția 
rapidă a formației de la 
locul de muncă, apoi a 
celei de salvatori duce 
la stingerea focului și la 
izolarea locului prin dig 
care să nu permită’ circu
lația aerului prin locul 
exploatat.

Pagină realizată de
Simion POP

Accidentele nu
Discutăm această idee 

cu doamna subingincr Lu
cia Iloman care ne prezin
tă numeroase date statis
tice pentru a ne convin
ge că nu fatalitatea a 
dus la accidente, ci ne- 
respectarea unor reguli 
elementare de protecție a 
muncii.

— Pot afirma cu toată 
fermitatea că majoritatea 
nccidentelor se datoresc 
mai ales neglijenței, su
perficialității, sau igno
rării regulilor eleni; ita- 
re de protecție.

— Aveți exemple ?
— Desigur. lată, ajuto

rul miner Octav M.iteia- 
nu — deci un om cu oa
recare <'i.pcri> nțâ — s-a 
accidcn'at in timp cc în
cerca să l upeasca grind.i, 
stupul montat conta, sa 
slăbit cftzinchi-i pe min i 
dreaptă, a stat 1 I zile in

sînt o fatalitate
foaie de boală, 
caz la fel de 
pentru lipsa de 
minerul Fasola 
— tot un om cu 
ță —-a fost accidentat in 
timp cc executa operați
unea de perforare, de o 
piatrrt care s-a desprins 
din front și l-a lovit la 
mină. Oare cine trebuia 
să-i copturească frontul 
pentru a evita căderea ro
cii? Fără să mai nomina
lizez țin să adaug ți al
te exemple: un seninalist 
c accidentat de un căru- 
< ior scăpat din frînă, un 
miner 
ridică 
și se 
un alt
n i <’

Un alt 
revelator 
atenție: 

Ghcorghe 
i expericn-

stiip hidraulic 
>tc cu mina di:
un alt ajutor nu- 
dcnt.it in 
impi etină 

i vagon l
c'-ăp.it.

TUHULUt

timp f

dcnt.it
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ACTUALITATEA INTERNAȚIONALA
REZULTATE MULȚU

MITOARE. Președintele 
George Bush s-a declarat 
foarte mulțumit de rezul
tatele întîlnirii cu pre
ședintele Mihail Gorbaciov, 
exprimîndu-și speranța că 
și poporul american va 
împărtăși aceleași senti
mente. Adreslndu-sc zia
riștilor înaintea unei în- 
tilniri cu principalii săi 
miniștri avînd drept scop 
discutarea rezultatelor în- 
tllnirii sovieto-americane, 
Bush a informat că a 
făcut cunoscut telefonic 
rezultatele întîlnirii can
celarului Kohl și premie
rului Thatcher. De ase- 
meneă, Bush s-a intîlnit 
ța Casa Albă, în același 
școp, și cu secretarul ge- 
aeral al ONU, Javier Pe- 
rez de Cuellar.

DISCURS. Intr-un dis
curs rostit la prestigioasa 
Universitate Stanford, din 
California, președintele 
Mihail Gorbaciov a ară
tat, între altele, că atît 
Vestul cît și Estul trebuie 
să înceteze disputa asu
pra celui care a cîștigat

SPORT 0 SPORT 0 SPORT 0 SPORT 0 SPORT 0 SPORT 0 SPORT 0 SPORT 0 SPORT
T • 1 w -***-*-.Jiul a ramas în divizia

JICL PETROȘANI a
1 CM BRAȘOV 3—1 (3—1). 
Interesul pentru acest meci 
a fost extrem de justificat. 
Dc el depindea răminerea 
In prima divizie sau retro
gradarea. Așa că specta
torii, prezenți la sta- 
<|ioi), circa 6000, nu prea 
au avut ce regreta. In 
numitul 2, spre exemplu, 
wonil era de 1—1, rapi
ditatea cu care s-au în- 
serj-. primele două goluri 
u rnind pe toată lumea, 
1 iertată mai mult la 
1 i ce se întimpla la 
s iu, unde, dealtfel, spre

:> uria noastră Flacăra 
Mu cni a capotat ușor în 
f.i!-. Interului, luînd dru
mul diviziei secunde. Dar 
s.i derulam, pentru cei

Asociația sportivă 
„VIITORUL" I.G.C.L. Petroșani

9

anunța pe cei interesați că, incepind cu data 
de 1 iunie 1990, deschide baza sportivă din 
cadrul Ștrandului Petroșani, unde organizea
ză diferite activități cultural-sportise, după 
următorul program i

- In zilele de luni, marți, miercuri, joi, 
vineri, orele 10—18, jocuri de șah și rummy

I (saluți incinta ștrandului);
“■^11

— In zilele de miercuri și joi, ora 19, 
„DISCOTECA" (după terminarea Campio
natului mondial de fotbal, pe care-l transmi
tem color);

— Zilnic, incepind de la ora 10, activi
tatea de ștrand (plajă — baie);

— In zilele de simbătă, duminică — di- 
vers eniinente familiare.

SCURTE ȘTIRI :i i SCURTE ȘTIRI
sau a pierdut războiul re
ce, și să acționeze pentru 
a se pune capăt cit mal 
curînd posibil rivalităților 
politice și militare, rela
tează agenția Reuter. „In 
războiul rece nu pot fi nici 
învinși și nici învingători, 
la fel ca și în cazul unui 
conflict cu arme atomi- 
ce“, a spus Mihail Gor
baciov.

VIZITA DE RĂSPUNS. 
Pentru primii dată de la 
încetarea celui de-al doilea 
război mondial, nave mili
tare sovietice au acostat 
la țărmul RFG. Este vor
ba despre două vase afla
te, de marți, într-o vizită 
oficială în portul nordic 
Kiel. Această vizită vine 
că răspuns la escala făcu
tă în luna octombrie a 
anului trecut, la Leningrad 
de trei nave ale marinei 
militare vest-germane, au 
informat surse oficiale.

carc^n-au văzut, filmul a- 
cestui meci, agreabil doar 
în prima repriză, cînd 
s-a jucat cu adevărat fot
bal. In chiar primul mi
nut Bîcu ia o acțiune pe 
cont propriu, pătrunde în 
careu și șutează, în colțul 
lung, fără speranță pentru 
portarul brașovean Pol- 
gar, 1—0 pentru Jiul. Min
gea este repusă în centru 
de brașoveni, este lansat 
central Cigan, urmează un 
un-doi cu Androși și a- 
cesta îl învinge pe Du
mitru, 1—1, spre stupefac
ția tribunei, la lei de ac
tivă pe toată durata ■me
ciului, ca și în ultimele 
jocuri ale Jiului.

Urmează o perioadă de 
atacuri susținute la poiata

NOI DEMONSTRAȚII 
LA BEIJING. Agențiile 
Associated Press și Reuter 
relatează că, la Beijing, 
au avut loc noi demon
strații ale studenților pri
lejuite de marcarea unui 
an dc la reprimarea ac
țiunilor de protest din Pia
ța Tien An Men. La bal
coanele multor dormitoare 
din căminele studențești 
au fost aprinse luminări 
în memoria victimelor re
presiunii, notează agenția 
AI'P.

CIOCNIRI CU POLI
ȚIA. Circa 100 de tineri 
neonaziști au provocat 
ciocniri cu poliția în
Berlinul răsăritean. Tine
rii, între care și vest-ger- 
mani, au uzat de bastoane 
de baseball și răngi de 
fier în înfruntarea poli
țiștilor care asigurau paza 
unei clădiri ocupate de

brașovenilor și Lasconi, 
Varga, Bicu, Henzel și 
Stoica ratează rînd pe rînd, 
chiar și din poziții ideale. 
Brașovenii atacă și ci. dar 
ritmul Jiului este superior, 
și la o nouă fază, Lasconi 
este cosit de Lungu în ca
reu, și Octavian Ștrcng, 
din Oradea, care a arbi
trat fără greșeală acordă 
11 m, transformat de Bîcu. 
In min. 44, după o lovitu
ră liberă, mingea circulă 
pe un traseu curios, Bîru, 
Negrilă, B. Popescu, care 
o trimite In bară și Stoi
ca reia în gol : 3—1 pen
tru Jiul, scor cu care se 
încheie partida. Șl din 
acest minut Se încheie’ 
și însemnările noastre, 
pentru, că ceea ce a urmat 

ANUNȚ 
t

E.G.C.L. Vulcan roagă abonații care au 
achitat in anul 1990 suirte de bani la secto
rul E.G.C.L. Aninoasa cu chitanțele 3145, 
3156 și 3157 să se prezinte la acest sector cu 
originalele acestor chitanțe in vederea cla
rificării unor situații.

Conducerea

Cooperativa „Unirea" 
Petroșani 

cu sediul in Petroșani, 
strada N. Bălcescu nr. 1 

angajează urgent sau prin transfer 
personal ratificat in următoarele meserii:

— conducător auto posesor permis dc 
conducere qradele C și F.

— instalator tehnico sanitar pentru lu
crări de întreținere.

Condfți’le de angajare sînt cele prevă
zute do Legea nr. 12/1971.

Cei interesau se pot adresa la biroul 
personal si Ia telefonul 43251. X. x *•,.*

adolescenți autodeclarați 
ecopacifiști și pe care neo
naziștii intenționau 6ă îi 
atace, relatează agenția 
EFE, citind ADN.

ACORD. Miniștrii apă
rării ai Poloniei și Olan
dei au semnat, la Varșo
via, un acord care prevede 
în esență, posibilitatea 
inspectării reciproce a u- 
nor bazo și unități mili
tare. Este primul acord 
de acest gen încheiat în
tre o țară din NATO și 
una aparținînd Tratatului 
de la Varșovia, relevă ob
servatorii politici, citați 
de Reuter și Associated 
Press.

VECHE DENUMIRE. 
Adunarea Deputaților din 
Karl-Marx Stadt a hotărît 
ca orașul să revină la 
vechea denumire de 
Chemnitz. Pentru o peri
oadă tranzitorie de un an, 
pot fi utilizate ambele de
numiri, transmite ADN.

A
după pauză n-a mai fost 
fotbal. Oricum însă contu
rile au fost încheiate, Jiul 
răminind în divizia A pe 
mai departe.

Și ca o curiozitate: Ilie 
Dobre anunță la radio că 
l-a văzut pe președintele 
clubului Jiul G. Căluț, la 
Sibiu, iar acesta era în 
tribună. Dar ceva dreptate 
tot există în cazul pre
ședintelui, care chiar în 
ziua meciului și-a prezen

tat demisia. Dar asupra 
problemelor de la clubul 
Jiul vom reveni pe larg 
în numerele viitoare. Deo
camdată, să ne bucurăm 
că am scăpat de retrogra
dare. *

Ghcorgho (I1IKVASÂ

Cu privire la pașapoartele 3e serviciu .
1

De la Ministerul Afacerilor Externe
Ministerul Afacerilor 

Externe face cunoscut că, 
în baza Decretului-lege nr. 
10/1990 șl a hotărîrii gu
vernului nr. 29/1990 pri
vind regimul pașapoarte
lor și al călătoriilor în 
străinătate, la cererea u- 
nor instituții și organizații 
politice, economice, sociale 
și culturale, au fost elibe
rate un număr important 
de pașapoarte de serviciu 
care nu au mai fost re- 
turnate direcției consula
re după efectuarea călăto
riilor.

Potrivit art. 24 din De- 
cretul-lege nr. 10/1990, ne-

t

întreprinderea minieră
Valea de Brazi

angajează direct sau prin transfer 
următoarele categorii de personal :

— paznici obiective speciale
— 2 automacaragii autorizați.

i

întreprinderea minieră 
Livezeni

încadrează direct sau prin transfer
următoarele categorii de personal;

— 6 fochiști autorizați
— 2 timplari universali
— 2 instalatori sanitari
Condițiile de încadrare și salarizare sînt 

cele prevăzute de legislația in vigoare.
Relații suplimentare la biroul personal 

al întreprinderii.

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

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

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

MICA PUBLICITATE
VINZAIU

V1ND garaj demonta- 
bll, l’etin-.ifi,. strada U- 
nirli, IJoc 15, sc. 1, ap. 
4. (1366)

VINI) 1MS avariat și 
motor Diesel, absolut 
nou, preț convenabil, di
verse piese. Uricani, stra
da Muncii, bloc 5, ap. 5. 
(1363)

VINI) convertor satelit, 
fabnc.iție I’UBA, zgomot 
1,1 —1.2 dl). Petroșani, Oi- 
tuz, |)ioc 1, ap. 14. (1362) 

predarea pașapoartelor o» 
ficiale, în termen de 5 zilo 
lucrătoare de la intrarea 
în țară, constituie con
travenție și se sancționea
ză cu amendă.

Avînd în vedere preve
derile legale menționato 
Ministerul Afacerilor Ex
terne adresează tuturor po
sesorilor de astfel de do
cumente invitația de a le 
preda neîntîrziat la direc
ția consulară. In cazul în 
care nu vor fi returnafe în 
termen de 10 zile, vor fi 
declarate anulate cu toate 
consecințele ce decurg din 
această măsură.

PIERDERI

PIERDUT tichet butelie 
nr. 2978, eliberat de Cen
trul de preschimbare a bu
teliilor Petroșani. II declar 
nul. (1360)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Lica E- 
nnl, eliberată de UP Li
vezeni. O declar nuia. 
(1361)

PIERDUT carnet stu
dent pe numele Gălăț.m 
Mihacia și legitimație bi
bliotecă periodice cu nr. 
7736, eliberate de Institu
tul de mine Petroșani Le 
declar nule. (1365)
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