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Brigadierul Mihai A- 
goșton (in dreapta), de 
la sectorul II al I.M 
Paroțeni, alături de un 
ortac.

O importanta lucrare la Termocentrala Paroie -i

Mobilizare de excepție pentru

Realizarea exemplară 
a tuturor indicatorilor de plan 
pe primul an al noului cincinal

Racordarea turbinei nr. 2 
la rețeaua de termoficare

Oamenii muncii din 
Valea Jiului au sărbăto
rit cu entuziasm și bu
curia marilor împliniri 

-^cialisie, împreună cu 
întregul nostru popor, 
cea dc-a XXXV II-a a- 
niversare a Eliberării 
patriei. Marea sărbă
toare a prilejuit trece
rea în revistă a suc
ceselor de seamă obți
nute de colectivele de 
muncă in îndeplinirea 
sarcinilor de plan și a 
angajamentelor asu
mate în întrecerea so
cialistă pentru realiza
rea exemplară a obiec
tivelor primului an al 
noului cincinal.

De ieri toate minele, 
uzinele, întreprinderile, 
șantierele și-fu reluat 
din Plin activitatea. Du
pă zilele de repaos. pri
lejuite de marea noas
tră sărbătoare naționa
lă, în toate unitățile 
s-au executat ample lu
crări de reparații și re

însuflețiți de înulte 
sentimente patrioti
ce, uniți in juru’ 
partidului, oamenii 
muncii din Valea 
Jiului au participat 
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vizii, creîndu-se condi
ții optime ca activitatea 
productivă să se des
fășoare la cote superi
oare, să se obțină rea
lizări calitativ îmbună
tățite. De altfel, peri
oada ce a rămas pînă la 
sfirșitul anului repre
zintă o însemnătate deo
sebită pentru încheierea 
cu succes a primului an 
al noului cincinal, pen
tru cref.rea unor temelii 
sigure Înfăptuirii exem
plare a tuturor obiecti
velor cincinalului ‘ calită
ții și eficienței, prefigu
rate de istoricele hotă- 
rîri ale Congresului al 
XII-lea al partidului. In 
activitatea minerilor Și 
preparatorilor Văii Jiu
lui, obiectivul central al 
strădaniilor ii constituie 
realizarea exemplară a 
sarcinilor de creștere a 
producției de cărbune, 
valorificarea superioară a 
masei miniere în Vede
rea asigurării indepen

0 prezență remarcabilă în peisajul urban al Petroșaniului

i
I
I

„Intr-adevăr, e fru
mos" ; „Prefațează feli
cit noul centru civic al 
Petroșani ului" ; „Aveam 
nevoie de o arteră de 
circulație mai largă, mo
dernă. Casa de cultură 
și blocurile înalte, fru
moase din zona cartie
rului Hermes apar acum 
intr-un cadru adecvat"; 
„Bulevardul cu trotua
rele lui largi și celelalte 
amenajări formează de
ja un ansamblu urban 
modern, este o importan
tă realizare edilitară ca
re denotă o orientare de 
perspectivă clară și stră
dania pentru transpune
rea ei în practică".

lată citeva din apre-

denței euergetice a țării. 
Acest obiectiv economic 
de primă însemnătate a 
fost subliniat din nou de 
secretarul general al 
partidului în magistrala 
sa expunere ținută în 
15 august, eu prilejul a- 
niversări; ziarului „Scîn- 
teia“ : „După cum se știe, 
Congresul al XII-lea, 
noul cincinal pun pe pri
mul plan asigurarea ba
zei energetice și de ma
terii prime intr-o măsu
ră cit mai mare cu for
țele proprii, buna folo
sire a materiilor prime, 
a energiei, recuperarea 
și refolosirea materiale
lor pentru a asigura des
fășurarea corespunzătoa
re a aprovizionării teh- 
nieo-niatcriale".

In conformitate eu a- 
eeaslS orientare, prin va
lorificarea experienței a- 
cumulate, a bogi.tei ba-

(Cont. in pag. a 3-a) 
______________________ NJ

BULEVARDUL
cieriie exprimate de ce- 

.lățeni ai orașului nostru, 
mai mult sau mai puțin 
avizați, întilniți in'.implă- 
tor și deveniți doar 
pentru citeva secunde 
interlocutori ai reporte
rului.

Primul tronson cen
tral al viitoarei artere 
moderne de circula!ie ru
tiera care va străbate 
Petroșaniul de la Nord 
la Sud și invers repre
zintă in primul rînd ma
terializarea unor posi
bilități ale căror izvoare 
au pornit din Augustul 
fierbinte, revoluționar —

Mereu la datorie, ener- 
geticienii Paroșeniului au 
asigurat in zilele de 23 și 
24 august o bună funcțio- 
n;.re a turbinelor șl celor
lalte instalații care debi
tează în sistemul național 
115 MW. Alături de e- 
nergeticienii Nicolae Mol
nar, tablotar, loan Bsn- 
cea, Iosif Barna. Nicolae 
Slavei de la cazane și 
turbine. Aurel Vlasin si 
Gheorghe Nești&p de la 
secția electrică, s-au ali
niat pe „frontul" muncii 
și montatorii de la Elec- 
tromontaj București, Mi
hai Stafie, Victor Chelaru 
Și alții. împreună, au e- 
xecutkt una dintre cele 
mai importante lucrări 
pe magistrala termofică- 
rii Văii Jiului și anume 
modificarea si racordarea 
turbinei nr. 2 la rețeaua 
de termoficare. începerea 
probelor tehnologice a 
turbinei nr. 2 înseamnă 
intrarea în etapa finală a 
lucrărilor de termoficare 
?, Văii, urmind apoi pro
bele tehnologice pe tron
soane.

REPUBLICII

n-
yi 

înscris 
țării 

ele 
El

și prin aceasta creator 
—, al anului 1914. El 
este, in al doilea find, 
întruchiparea unui crim- 
pei din vastul urcuș 
spre adevărata urban 
re pe care partidul 
statul n»stm a 
toate așezările 
și împreună cu 
toată Valea Jiului, 
reprezintă nu in ultimul 
rînd concretizarea hăr
niciei oamenilor, 
t ori-con struct ari, 
torl-așfaltatori. 
torii acestei artere mo
derne de circulație sint 
Nicolae Stoica, Gheorghe

munci- 
pava- 

llealiza-

Șeful de tură Gheorghe 
Ardelean ne relata că i e- 
le două turbine — 1 și 3 
— prin funcționarea ire
proșabilă au compensat 
15 la sută' din pierderile 
rezultate prin oprire?, 
temporară a turbinei 2 
pentru racordare la ter
moficare. Contriijuți: pe 
care a adus-o acest des
toinic colectiv la asigu
rarea economiei noastre 
cu energie electrică în
seamnă Un Plib de 7947 
MWh de la începutul anu
lui la producția d? ener
gie electrică și realizarea 
graficului de putere în 
proporție de 101,7 la suta. 
In aceeași perioadă, în 
condițiile satisfacerii in-, 
tegrale a consumatorilor 
s-a obținut o economie 
la producția de energie 
termică de 29 722 Gcf.1, 
urmare a unui consum ra
țional de combustibil și 
întreținere corespunzătoa
re a instalațiilor în ve
derea evitării pierderi
lor. (T.A.)

I

. i proiectan- 
tehnicienii de la

Petroșani și 
de la sectorul 
de gospodărie 

și location.

și Ion Țîștea, Ilie Craiu, 
Ghearghe Popescu, Ale
xandru Petre. Victar lo- 
nescu, Ion și Dumitru 
Hasanete, Ion Ilinca, 
Gheorghe Dincă, Dumitru 
Băieșau, Nicolae Ustu
rai, precum și proteefan- 
ti« 
E.G.C.L. 
lucrătorii 
municipal 
comunală

Punerea acestui ..tron
son de bulevard modern, 
central, in funcțiune in 
cinstea zilei de 23 Au
gust a fast precedată de

Toma ȚAțArcA

La focul muncii con
tinue s-au aliat și e- 
lectrolăcătușii de la 
mina Lonea. Ei au e- 
f. 'luat un amplu pro
gram de revizii și re- 
p.-.rsțn la utilajele din 
dotare care să asigure 
luni ționarea normală 
a acestora. Cea mai 
ie.j.i r;;.ntă lucrare, ne 
relata inginerul șef 
electromecanic Mir, ea 
IJula, a fost repararea 
mbletei de la puțul au
xiliar Lonea II. lucra
re ce s-a executat pe 
parcursul celor două 
zile, cu ajutorul 
I.R.I.U.M.P. și a unor 
utilaje specii le de i-i-

0am uni 
la datorie 

dicat piese. Modul e- 
xemplar in care și-au 
făcut datoria electrolă- 
eătușii din echipa con
dusă de Ion Luca, cu 
asistența tehnică a 
maistrului mecanic So
lomon Sorecău și a in
ginerului Voicu Pricep, 
a făcut posibil ca la 
ora 14 a zilei de 24 au
gust să se efectueze 
proba de funcționare a 
puțului auxiliar care 
asigură în continuare 
transportul normal al 
materialelor și al per
sonalului.

O altă lucrare impor
tantă pentru produc
ția minei a fost schim
barea culbutorului du
blu principal, pe care 
se culbutează întreaga 
producție de cărbune, 
lucrare efectuată de e- 
chipa electrolăcătușu- 
lui Dorel Marioane, cu 
asistența tehnică a 
șefului sectorului de 
transport, ing. Dumi
tru Bivolaru,

La datorie s-au âJ 
flat și Ion Dobre, Mai
eu Preda și Gheorghe 
Munteanu, care au în
locuit doi stilpi pe li
nia electrică de 6 KV
(Cont. în pag. a 2-a)
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însuflețiți de înalte sentimente patriotice, 
uniți în jurul partidului, 

oamenii muncii din Valea Jiului au participat la '
DEMONS TRA ȚI A PETROȘANI
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se 

cons-
Fri rr cs și desăvîrșire
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Oameni 
Ia datorie

'Urmare din pag l)

Marea sărbătoare de 
Eliberare a patriei. In 
imagine: deschiderea
festivă din Valea Jiu
lui prilejuită de acest 
măreț eveniment isto
ric.

întreprinderea de Tri
cotaje Petroșani. Tină- 
rul colectiv de aici, sa 
prezentat la marea săr
bătoare a patriei cu 
sarcinile la export de
pășite.

I
I
I*
Ite
I

Lonea III (Valea Arsu
lui).

Realizarea integrală 
și calitativă a progra
mului de revizii și repa
rații la toate sectoare
le minei Lonea, va du
ce la înlăturarea uno
ra dintre principalele 
cauze ale neritmicității 
în realizarea planului 
la producția de cărbu
ne. (T.A.)

In dimineața zi
lei de 23 August, mais
trul Valeriu Pavelonesc 
de la mina Uricani îm
preună cu echipele de 
lă ăicși conduse de 
Mihai Sofroni și Ion 
Casei . u reparat bun
cărul colector și efec
tuat revizii și la trans
portoarele de la fron
talul din stratul 15 
blocul IV. Și în sectorul 
de transport s-au efec
tuat o serie de lucrări. 
Au fost vulcanizate 
benzile transportoare, 
revizuite ghidajele pu
țului 3. împingătoare- 
le și lanțul elevator de 
la pu.ul 4. precum și 
repararea liniei ferate 
de la orizontul 500, 
blocul III. In efectua
rea unor lucrări de ca
litate s-au evidențiat 
lăcătușii Nicolae Stan
ei. Ghec.gbe Balasz. 
Viorel Cote.iță, dulghe
rul Andrei Kraisov. su
praveghetorul Dunutru 
Avram 5i alții. (I.C.)

# I.F.A. „Viscoza” 
Lupeni. S-au aflat la 
locurile de muncă în zi
lele de sărbătoare zeci de 
lucrători și de la I.F.A. 
Vîscoza Lupeni. In timp 
ce colegele și colegii 
lor raportau cu mîndrie 
la marea demonstrație 
de la Petroșani succe
sele obținute, s-au gă
sit la datorie filatoa
rele Elena Varga. Ioa
na și Mircea Florea. 
loan Doldca. Georgeta 
Gavril, Doina Moldo
van, Viorica Sanda- 
che, operatoarele Ma
ria Gorea, Paulina Li
la, Maria Szatmari, 
C.T.C.-ista Mariana Dull, 
conduse de ing. Ange
la Cușniriuc, laboran
ta Amalia Boithe. bo
binatoarele Florica Tî- 
pu, Ecaterina Turlă, 
Angela Răzvan, Iulia- 
na Samson, Elena Bor
del!, îndrumate de 
maistrul coordonator 
Constanța Petrovici.

■■șiț
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Socialismul implică a- 
firmarea plenară a per
sonalității umane, 
zonturi nebănuite 
deschid în fața
tructorilor noii societăți. 
In acest sens. timpul 
liber al minerilor, pre
paratorilor, construc
torilor, textllistelor, al 
celorlalți oameni 
muncii din Vale 
se constituie în 
juri fructuoase de a pă
trunde, în calitate de 
creatori sau spectatori, 
în tainele artei popu
lare aau este petrecut 
în atractive întreceri 
sportive, Imbinînd ast
fel în mod fericit ta
lentul, virtuozitatea, 
eu vigoarea fizică și 
buna dispoziție sufle
tească

Mișcarea artistică de 
amatoii laureată prin 
19 formații la ultima e- 
diție a Festivalului na
țional „Cîntarea Româ
niei”, precum și cea 
sportivă din Vale, re
levate prin succese de
osebite în 
„Daciadei". 
lat, cu prilejul 
monstrației de la 
August, cele mai 
prezentative formații, 
încintînd asistența prin 
microrecitalurile și de
monstrațiile susținute îr_ 
fața tribunelor.

O elocventă demons
trație. ea aspirație spre 
frumos 
a intrat de 
conștiința 
muncii ca o 
a vieții lor 
(LV.)

ai 
se 

p iile-

concursurile
și-au eta- 

de-
23

re-

și desăvirșire, 
acum in 
oamenilor 
constantă 
spirituale.

Atmosferă de satisfacție 
și sărbătoare

Harnicii mineri de 
la Uricani, sărbătoresc 
ziua da 23 August cu 
însemnate sporuri de 
producție.

Felicitări pentru gospodari
In scurt timp întreaga suprafață a 

noii baze de agrement din Uricani a 
devenit multicoloră. Am rămas un timp 
pironit locului și am privit împrejui. 
Pe chipurile sutelor de oameni veniți 
aici se citea bucuria si satisfacția. Pen
tru £_mt najarea și buna aprovizionare a 
noii br.ze de agrement merită felicitări 
Consiliul popular Uricani, întreprinderea 
comercială mixtă Lupeni și CJP.V.ILF. 
Petroșani. In mulțimea de oameni l-am 
îr.t'lub pe șeful de brigadă Aurel So- 
șoi. „Atr sosit acum4. „De., dim;n?ață am 
participat la defilarea din Petroșani 

; iî.r acum voi cinsti împreună cu ortacii 
: o bere”.
i i.a agrement s-au aflat și șeful di 
î sector Vnsiie Matei, maiștrii Petru Man- 
; driș, Censtantin-Răgan, Marcu Popescu.

Ion Ccstea, Vintilă Florescu, Marin : 
Neacșu, Constantin Udrescu, șefii de 
biigadă Ion Brînzan, Andrei Pokes, 
Castache Gheorghiu, împreună cu mi
neri] Nicolae Ioni Teodor Adumitroaie, 
Ion Fodor, lăcătușii Ioan Postolac.be, 
Stclian Lușu, Gheorghe Iacov, Ion Milt

ed, artificierii Alexandru Felvenți ți 
Vasile Manolache.

Alături de minerii din Uricani au pe
trecut clipe plăcute cu prilejul sărbă
toririi zilei de 23 August și oamenii 
muncii de la cariera Cimpu lui Neag 
um. dintre cele mai noi unități miniere 
d n Valea Jiului, cu bune rezultate in 
întrecerea socialistă.

Ilie COANDRES, 
Uricani

Platoul Grafitului de
venit deja tradițional s-a 
dovedit din nou la înălți
me — și ia propriu ș; la fi
gurat. Condițiile asigurate 
de serviciile comerciale 
au fost apreciate ca atare 
de cei veniți aici. Au 
fost asigurate de I.C.S. 
Mixtă Lupeni apreciate 
cantități de bqre, miei, 
pui, frigărui, răcoritoare, 
diferite sortimente de 
vinuri, dulciuri si alte 
produse. Celor 14 unități 
ale I.C.S. Mixtă lAtpeni 
s-au adăugat cele trei u- 
nități ale depozitului Nr. 
2 C.L.F., prin intermediul 
Cărora au fost desfăcute 
vizitatorii! or cantități 
mari de roșii, ardei, pe

peni. mere, pere, stru
guri. I-am recunoscut aici 
pe șefij de brigadă Mihai 
13 lag a, Dumitru Talani, 
Eugen Vladar de la l.M. 
Lupeni, veniți cu famili
ile. Tot aici se aflau fra
ții Viorel Bogdan, elec
trician, Castel Bogdan., 
combinier. la l.M. Lupeni 
și mezinul Teodor Bog
dan, electromecanic
C.F.R.. toți veniți de ase
menea cu familiile lor. Nu 
au lipsit nici preparatorii, 
la sărbătoarea veseliei —- 
Gheorghe Pană, secretarul 
comitetului de partid. 
Ștefan Ratz, șef de echipă 
întreținere. loan Cută- 
naș. mecanic de locomo
tivă.- (AI. TATAR)

La baza de agrement 
a Petrilei

încă din primele ore ale 
dimineții, Petrila, oraș al 
prefacerilor socialiste, a 
fost străbătută de zvon 
de sărbătoare. raspindit 
de fanfara sindicatului 
minei. Spre baza de agre
ment situată între apele 
prietenoase ale l’ăii și 
Jiului de Est, se îndrep
tau mii de locuitori ai o- 
rasului. Numeroase punc
te de desfacere ale 
I.C.S.A, și A.P. Petroșani 
îi așteptau aici cu o a- 
provizionare demnă de 
laudă. Fanfarele sindica
telor minelor Petrila și 
Lonea și stația de ampli
ficare situată pe estrada 
de la baza de agrement 
au întreținut atmosfera 
sărbătorească a dimineții. 
După amiază, au prezen

tat un frumos spectacol 
ansamblul reprezentativ 
al Văij Jiului in cola:»ra- 
re cu artiștii amatori ai 
clubului muncitoresc Lo
nea. Și-au dat concursul 
D. Pîșu, Constantin Dun- 
dera. Angelica Petru. 
Pavel Mărginean, Maria 
Cilțea. lori Ciompo.eru. 
Către seară. Constantin 
Bonoan și Mircea Dră- 
ghie, responsabili cu a- 
provizionarea. ne spu
neau : „Am desfăcut
8000 de mici, cantități în
destulătoare de răcori
toare șî bere. Totodată 
s-au vîndut foarbe mul
te legume și fructe’.

Ioan Dan BALAN

Postolac.be
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Realizarea exemplară 
a tuturor indicatorilor
(Urmare din pag. I) 

ze tehnico-materiale de 
care dispun, toate colec
tivele miniere trebuie să 
acționeze cu fermitate 
pentru realizarea integra
lă a prevederilor la ex
tracția de cărbune și, 
concomitent, pentru îm
bunătățirea calității a- 
cesteia pentru a se li
vra preparatorilor căr
bune cu conținut de ste
ril cit mai redus, con
diție hotărîtoare pentru 
asigurarea economiei na
ționale cu cărbunele coc- 
sificabil șj energetic în 
cantitatea și de calita
tea prevăzută. Realizarea 
integrală l. planului de 
cărbune trebuie să preo
cupe îndeosebi colective
le minelor Aninoasa, Go
nea, Petrila, Dîlja, Li- 
vezeni care au înregis
trat de la începutul a- 
nului mari rămîneri în 
urmă L-ță de prevederile 
planului. La toate unită
țile miniere se cere ac
ționat cu perseverență, 
pe baza unor măsuri 
concrete, pentru folosi
rea la randamente supe
rioare a utilajelor din 
dotare, întărirea ordinii 
și discipline} la toate lo
curile de muncă, îmbu
nătățirea aprovizionării 
brigăzilor, inclusiv a ce

VĂ INFORMĂM 

„TREPTE SPRE SOA
RE". Sub acest generic, 
echipajul .Montana'1 ai 
Școlii generale nr. 1 din 
Petrila s-a avîntat recent 
pe traseele turistice ale 
Carpaților meridionali. 
Două vederi expediate pe 
adresa redacției de pro
fesorul Dan Cocor, în
drumător permanent al 
cercului petrilea^ de tu

lor din lucrările de pre
gătiri și deschideri in 
vederea asigurării capa
cităților de producție 
prevăzute pe trimestrul 
IV și viitorul an. Odată 
cu realizarea exemplară 
a producției fizice, a pla
nului de investiții, de da
re în funcțiune a noilor 
capacități productive, fie
care întreprindere trebuie 
să-și amplifice preocupă
rile, așa cum se subli
niază în comunicatul re
centei ședințe a Comite
tului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. pentru 
aplicarea fermă a noului 
mecanism economico-fi- 
nanciar, creșterea efici
enței și realizarea be
neficiilor. Există și în a- 

> cest domeniu programe 
precise de acțiune ela
borate de recentele adu
nări generale ale oame
nilor muncii• totul este 
ci-, sub îndrumarea ne
mijlocită a organelor și 
organizațiilor de partid, 
să se acționeze cu fer
mitate si perseverență în 
■fiecare colectiv pentru 
a finaliza aceste progra
me prin realizarea inte
grală a tuturor indicato
rilor de Plan, pentru în
cheierea cu succes
Întreaga activitate
mieo-financiarfi a primu
lui an ai noului cincinal.

J

rism școlar, ne anunță 
că porniți în pelerinaj 
prin Valea Frumoasei, 
Cindrelu, Păltiniș. Sibiu, 
Sebeșul dte Sus, Suim, 
Podragu, Bilea, tinerii 
montaniarzi au ascensi
onal deja Virful Moldo- 
veanu din Făgăraș, de un
de transmit urări de să
nătate si fericire părinți
lor și prietenilor lor.

PE STRĂZILE Ion 
Creangă și Vasile Boaită

Mărfuri vîndute 
peste plan

Alimentara nr. 31 din 
Lonea, (responsabil Du
mitru Lulache) a reușit 
printr-o bună aprovizio
nare și servire ireproșa
bilă a oamenilor muncii 
să-și depășească substan
țial sarcinile de plan la 
vînzări. Numai în june, 
iulie s-au vindut produ
se peste plan în valoare 
de 230 00o lei. iar in 
primele două decade ale 
acestei luni planul a 
fost depășit cu peste 
60 000 lei. Printre har
nicii lucrători din unita
te se numără Silvia Dră
guț, Tudora Bejleagă. E- 
caterina Belea. (B. VA
SILE, coresp.)

(Urmare din pag. I)

depunerea unui uriaș vo
lum de muncă. într-o 
succesiune aproape per
fectă s-au realizat, ince.- 
pind din lunile iernii 
trecute, excavarea meca
nică a peste 2500 mc pă- 
mint din dedesubturile ce
lor două benzi cu care 
a 'fost lărgită strada Re
publicii, și prin aceasta 
transformată in prezen
tul bulevard, umplerea 
acestora cu circa 1850 
mc balast, care a format 
un strat filtrant rezis
tent, fixarea a 4000 ml 
de borduri, aducerea și

i

din Petroșani au fost e- 
fectuate în ultimele zile 
lucrări de plombare cu 
asfalt de către echipa de 
pavatori-asfaltatori con
dusă de Iun Basa.ncte 
de la E.G.C.L. Pe stra
da 23 August aceeași 
lucrare este în curs.

GOSPODĂREȘTI. Va
loarea lucrărilor de în
treținere a fondului lo
cativ de stat, executat 
de meseriașii E.G.C.L 
Lupeni, se ricțică pe pri

Prima recoltă din grădina blocului
— Tovarășe Miron M;- 

hăescu, sînteți președin
tele blocului 18 de pe 
Aleea Castanilor și ini
țiatorul cultivării cu 
legume a terenului din 
jurul blocului. Ce veți
recolta de pe cele 10
straturi ?

— Vreau să arăt că
aproape toți locatarii 
blocului nostru nu au
apelat în acest an la 
trufandale de pe piață 
sau de la aprozar. Am 
avut din grădina noas
tră. Voi recolta peste 100 
kg de cartofi, 50 kg 
ceapă, 40 kg morcovi șj 
pătrunjel. Apoi. ardei 
iute, ardei gras, salată,

Bulevardul Republicii
așternerea a 3500 mc de 
piatră spartă de la ca
rierele Rănita și Maleia., 
1200 ml re(ea pentru ca
nalizarea apelor pluviale, 
prepararea și așternerea 
a 50 tone binder pentru 
stratul ăe rezistentă, a 
3200 tone beton asfaltie 
pentru stratul de uzură. 
Din toate acestea au rc- 
zultat 10 000 mp trotuare 
pietanale cu covor de 
asfalt și 14 000 mp su
prafață carosabilă asfal
tată, adică tronsonul de 
bulevard de la podul pes
te Maleia pină la inter
secția cu ștrada Slătini- 
oara.

mele șapte luni la peste 
6770 mii lei, iar cel al 
prestărilor de servicii că
tre populație la peste 500 
mii lei. (Al. T.)

DEPĂȘIRI impor
tante. Importante de
pășiri ale sarcinilor de 
plan au lost realizate de 
unitatea comercială nr. 
38 din Petrila — 147 la 
sută pe cele șapte luni, 
iar pe luna curentă un 
plus de 70 000 lei la vin- 
fcările către populație. 
Aceasta, ca urmare a in

roși; șl alte zarzavaturi.
Prima recoltă a fost, 

deci strînsă. După ceapa 
verde si salată am se
mănat citeva straturi cu 
salată, ridichi de lună, 
care, după cum se poate 
vedea, au răsărit foarte 
frumos; Soția a umplut 
cîteva borcane cu tot 
felul de verdețuri pen
tru iarnă.

Cantități apreciabile 
de legume vor recolta 
din grădina blocului nr. 
18 de pe Aleea Castani
lor din Lupeni ș; loca
tarii Traian Man, Eme- 
ric Benedek. Costică Un- 
gureanu și alții.

A. MICA

Chibzuință, inițiativă 
gospodărească și bun 
gust demonstrează și 
noua rețea de iluminat 
public construită, pe cen
trul orașului odată cu 
bulevardul, de oamenii 
Secției de distribuire a 
energiei electrice Petro
șani, ca și executarea 
marcajelor longitudinale 
și transversale.

De astăzi înainte il a- 
vem, frumos, durabil fi, 
mai ales, util, funcțional 
pentru mijloacele de 
transport și deplasarea 
cetățenilor. Să-l folosim 
civilizat, dar, mai ales, 
să-J păstrăm curat.

I 
I

I
I
I
I

teresului manifestat de 1 
responszbihil unității I 
Constantin Brujan, pen- I 
tru o bună aprovizionare I 
de sezon (legume Și I 
fructe), cit și a unei ati- | 
tudini comerciale cores
punzătoare a vînzătoare- 
lor Elena Vlăduț și Au
rora Brujcn.

Rubrică redactată de J 
Cornel BUZESCU

vă informăm

MARIȘ DUMITRU,1 
Vulcan: Scrisoarea pe 
care o trimiteți redacției 
este incompletă. Reveniți 
cu amănunte. Oricum, vă 
comunicăm că ztunci 
cînd pensia alimentară es
te stabilită prin liotărire 
judecătorească, devine o 
obligație legală.

NACIOIU SERGHE, Pe
troșani: Împotriva sanc
țiunii disciplinare cel în 
cauză poate să facă con
testație, în scris. în ter
men de 15 zile de la data 
comunicării sancțiunii. 
Contestația se soluționea
ză în termen de 30 de zi
le, pe cale ierarhică, de 
către persoana care ocu
pă funcția ierarhică supe
rioară celui care a aplicat 
sancțiunea. (Art. 101 din 
odul muncii și art. 18 a- 
lin. „a11 din Legea nr. 
1 /1970.

Cabinet
juridic

OROION VASILE, Lu
peni: In legătură cu cele 
relatate de dv. în scrisoa
re, precizăm, următoarele» 
sporul de șantier se plă
tește lunar, fie în sume 
fixe (lei/zi) caz în care se 
calculează în raport cu 
numărul de zile calenda
ristice în care beneîieiarul 
a fost prezent în unitate, 
fie în anumite procente 
din retribuția tarifari.' si
tuație în care sporul se 
stabilește în raport de 
timpul efectiv lucrat în 
cursul lumii (respective, 
corespunzător duratei le
gale a timpului de mun
că și se ia în calculul re
tribuției medii în baza că
reia se stabilește indemni
zația pentru concediu de 
odihnă (art 69 din Le
gea nr. 57/1974). Sporul 
de șantier rămîne nes
chimbat și nu este influ
ențat de adaosul sau di
minuarea retribuției și 
nici în cazul cînd retri
buții. s-a redus, in temeiul 
art. 100 alin. 1 lit. c din 
Codul muncii, prin sanc
țiune disciplinară.

Constantin GRAURE, 
jurist

Fotbal, divizia B

Este nevoie, totuși, de un semnal de alarmă
MINERUL LUPENI -- 

C.S.M, DROBETA TUR- 
NU SEVERIN 1—0 (1-0). 
Sărbătoare în toată ac
cepțiunea cuvintului ; du
minică la Lupeni. majo
ritatea Oamenilor. chiar 
iubitori de fotbal, au pre
ferat platoul Grafitului. 
Flori pentru Ion Jenică, 
cel care a împlinit 28 de 
ani în ziua meciului. Fluierul 
de început al arbitrului 
lugojan Vasile Damșa, a- 
jutat de timișorenii Re- 
gep si Diaconu a dat sta’ - 
tul într-o ofensivă pe care 
echipa gazdă nu va reuși 
s-o finalizeze decît o sin
gură dată. In minutul 41. 
după un atac prelungit 
Ciorîia este împins în 
careu, cînd voia să șute- 
Ze și arbitrul acordă tăia 
ezitare lovitură de la 11 
m. Execută precis Leca, 
la rădăcina barei și 1—0 
pentru Minerul. Adevă
rul este că pînă în acel 
minut gazdele au avut
două ocazi-, foarte mari
prin Ion Jenică. în min. 
8 deposedat în ultimul 
moment de Bilan. dar 
mai ales prin Ciorîia. care 
în mim 14 scapă singur, 
dar dorind să dribleze si 
portarul pierde o mare o- 
cazie de a înscrie Alte 
ocazi; ratat? și ma, ales 
dominarea teritorială a 

Minerului ne permit să 
accentuăm ideea că totuși 
gazdele au jucat cu o 
foarte mare dorință de 
victorie, dorință care, deși 
satisfăcută pină la urmă, 
a dus la o precipitare a fa
zelor de atac, multe din 
ele „sucombînd" în preaj
ma careului de 16 m. 
Compartimentul de echi
pă. care poartă cea mai 
mare vină pentru jocul — 
totuși dezordonat și ine
ficient — este cel sl mij
locașilor. La Minerul. Mo
rarii a alergat mult, dar 
aportul luj în fazele o- 
fensive nu a avut clarvi
ziune. Popescu a prins o 
zi slabă, iar Ciorîia a 
dorit foarte mult să pen
duleze între atac și apă
rare, drept pentru care a 
cedat fizic, tebuind să fie 
înlocuit în min. 55 cu 
Petre Popa. Se poate afir
ma că intrarea acestuia 
din urmă în echipă, a mai 
limpezit atacul gazdelor. 
Dovadă sint ocaziile și 
mai mari care au abun
dat în această parte a 
meciului: min. 56 Voicu 
(foarte laborios, dar și
foarte neatent în acest
meci). voleu pe lingă
poartă de la f> m lateral
stingă; min. 57 tot e 1. șut
..afară1* de Ia 8 m! min.
58 lovitură cu capul Ion

Jenică de la... 3 ml. dar 
pm'uarul Tuligă respinge 
in corner.

S-ar părea că Minerul 
a jucat bine, dar că a 
fost urmărită dă ghinion. 
Pentru cei care au fost 
prezenți ia meci a fost 
însă limpede, că jocul în
că nu „merge*. Avind în 
față un adversar tenace, 
care s-a apărat disciplinat, 
știind bine lecția paselor 
la mijlocul terenului și 
ehiar a contraatacului 
cînd a avut ocazia, echi
pa mineritei a lăsat prin 
jocul ei de dorit. Minu
tele 45—55. sau mai ales 
80—90, cînd doar sigu
ranța lui Greu (foarte bun 
în acest meci) și Homan 
(sigur și serios) au făcut 
să nu se consemneze o 
surpriză, nu lasă nici o 
îndoială asupra faptului 
că un semnal de alarmă, 
tras la timp, este bineve
nit șl chiar necesar. Rezul
tatul de la Satu Mare — 
joc bun și infrîngere a- 
bia în final — n-a fost pe 
deplin confirmat.

Echipa utilizată: Ho
man — Sebestyen, Truică, 
Greu, Romeo. Rusu — 
Ciorîia. Moraru. I. Po
pescu — 1. Jenică. Leca. 
Voicu. Au mai jucat Pe
tre Popa și Stafie

Alexandru TATAR

Voie bună, soare, apă excelență la ștrandul tei moficat din Paroșeni.
Foto : Iulian ilA.ȘțA

Oaspeții au învins pe. merit
PREPARATORUL PE

TRILA — PARING UL 
LONEA 1—3. Contînd 
pentru „Cupa Eliberării", 
meciul de fotbal dintre 
echipele Preparatorul Pe
trila și Paringul Lonea a 
fost ciștigat de oaspeți, 
încă de la începutul parti
dei echipa din Lonea s-a 
impus cu autoritate, a 
găsit culoar spre poarta 
reprezentativei prepara
torilor. înaintarea oas

peților a hărțuit în per
manență apărarea gazde
lor și a șutat bine Și des 
la poartă, ceea ce a fă
cut ca numai după 10 mi
nute să înscrie prin exdi- 
vizionarul A. Lixandru. Pri
ma parte a jocului se în
cheie în nota de domina-, 
re a echipei oaspete care 
conduce cu 1—0. Se aș
teaptă ea după pauză e- 
chipa gazdă să forțeze e- 
galarea, dar ce-i care au 

stăpîniț jocul au fost tot 
oaspeții înscriind in mi
nutele 60 și 70 prin 
Sclipcea și Popescu In. 
min. 75 oaspeții comit 
henț și 11 m, da, Costin 
trage pe lingă poartă. 
Cînd meciul se apropie 
de sfîrșit. Gliile trage de 
la 25 de metri și înscrie. 
Și astfel, partida se • în
cheie cu rezultatul de 
1—3.

Vasile BELDIE
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Manifestări peste hotare, dedicate 
marii sărbători a poporului român

Variatele manifestări ca
re continuă sîi Le organi
zate in diferite țar; aie iu- 
mu in cinstea zilei de 23 
August, marea sărbătoare 
națională a poporului ro
man, se desfășoară sub 
seninul stimei și prețuirii 
1 ță de patria noastră, fa
ță de personalitatea pro
eminentă a conducătorului 
partidului și statului nos
tru. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ti admirației 
pentru realizările Româ
niei în cei 37 de ani de 
făurire a unei vieți noi. li
bere si independente, față 
de politica externă româ
nească, orientată ferm în 
direcția înțelegerii, cola
borări) și păcii interna
ționale.

Cu prilejul celei de-a 
XXXVIl-a aniversări a 
revoluției de eliberare so
cială și națională. anti
fascistă și antiimperi.’.lis- 
tă din România, ambasa
dorul tării noastre la 
Moscova, Traian Dudzș, a 
rostit o cuvîntare la tele
viziunea sovietica. Amba
sadorul român a vorbit 
despre semnificațiile isto
rice ale actului de la 23 
August 1944. relevînd suc
cesele obținute de popo
rul român în construcția 
socialismului, cursul as
cendent al relațiilor de 
prietenie și colaborare 
dintre România si Uniu
nea Sovietică.

Ziarele sovietice, între 
oare „Pravda". „Selskaia 
Ji/.ni", „Soțialistieeskaia 
industria". „Krf.snaia Zvez- 
da", „Trud“. au informat 
despre sărbătorire! r.ilei 
de 23 August în România, 
despre succesele țării 
noastre în 'edificarea so- 
oialismului. despre faptele 

de muncă ale poporului 
român în cinstea marii 
sale sărbători.

în cinstea evenimentu
lui. la L'ebrecen, în ca
drul unej unități militare 
ungare, a avut loc, o a- 
dunare festivă. Despre 
semnifica țîa e veni men t ului 
au vorbit ambasadorul ro
mân, Victor Bolojan, și 
comandantul unității mili- 
tare-gazdă. Cu aceeași o- 
cazie, s-a organizat o ex
poziție de fotografii și a 
fost prezentat un film do
cumentar despre pregăti
rea militarilor armatei ro
mâne;

Adunări festive dedicate 
evenimentului au mai a- 
vut loe sub auspiciile co
mitetelor locale ale Fron
tului Popular Patriotic în 
orașul Mtjcali, din jude
țul Somogy, și în. sectorul 
ix din Budapesta.

Intr-un articol intitulat 
„Sărbătoarea României fră
țești". ziarul polonez „Try- 
buna Ludv* relevă pe larg 
semnificația istorică a ac
tului de la 23 August, re
zultatele remarcabile obți
nute de poporul român, 
sub conducerea. Partidului 
Comunist Român, t<n fău
rirea noii orînduiri, a unei 
vieți libere si independen
te. Sînt evidențiata legă
turile tradiționale de pri
etenie dintre România și 
Polonia. îmbogățite și ri
dicate pe o treaptă su
perioară în anii socialis
mului.

Alte ziare poloneze, în
tre care „Zycie Waesză'.vy" 
și „Slowo Powsacclina**, 
publică, de asemenea am
ple ar ticole consacrata e- 
venimentului. in care se 
relevă contribuție, impor
tantă s. României la răz

boiul antihitlerist, succe
sele poporului român in 
construirea socialismului.

Presa centrală din Gre 
cia publică numeroase ar
ticole și fotografii delica
te zilei de 23 August.

Ziarul „Avglii" a publi
cat un amplu articol, in 
titulat „Dezvoltarea Româ
niei de azi", „însoțit de 
fotografia președintelui 
Nicolae Ceaușescu. L& ria
dul său. ziarul „Rizospas- 
tiș“ publică un articol In
titulat: „România s dezvol
tare în toate domeniile 
construcției socialiste1, în 
care sint prezentate pș 
larg date privind dezvol
tarea economică a Româ
niei in diferite sectoare de 
activitate.

în articolul publicat de 
ziarul „Kathimerini" se a- 
firmă, printre altele: „Suc
cesele înregistrate după a- 
nul 1965, perioadă care a 
urmat celui de-al IX-lea 
Congres al P.C.R., care a 
ales in fruntea partidu
lui pe Nicolae Ceaușescu, 
au dus la desfășurarea u- 
nei politici de anvergură*.

Mijloacele de informare 
în masă din Turcia con
tinuă să publice știri și 
comentarii dedicate sărbă
torii naționale a poporului 
român. Piezentînd reali
zările poporului român în 
anii socialism ului si date 
privind politica externă 
româneașeă, ziarele . „Ter- 
ouman" și „Milligazetef1 se 
opresc îndeosebi asupra 
evoluției pozitive a rela
țiilor româno-turce, men
ționând că im ultimii ani 
acestea au continuat să se 
dezvolte în toate domeniile 
de activitate, în spiritul 
documentelor semnate ia 
cei maj înalț nivel.

LONDRA 25 (Ager
pres). — Teatrul nați
onal din București a 
prezentat. în cadrul 
Festivalului internați
onal de la Edinburgh, 
spectacolul „Fata din 
Andros’* de Terențiu, 
in regia lui Grigore 
Gonța, reprezentațiile 
desfășurîndu-se în fa
ța unor săli arhipline.

Prezențe 
românești

Cu același prilej a 
avut Ioc și un forum 
consacrat teatrului din 
țara noastră. în cadrul 
căruia Radu Beligan și 
alți oameni de tea
tru au înfățișat aspec
te ale mișcării artisti
ce românești.

BONN 25 (Agerpres). 
Ansamblul „Mara“ al 
casei de cultură din 
Sighetul Marmâției, 
căi •uia i s-a decernat 
la Hamburg, în 1980. 
Premiul european pen
tru artă populară, evo
luează în prezent cu 
mult succes în mai 
multe orașe din R.F. 
Germaâia.

In orașul Delmen
horst, in prezența ofi
cialităților locale și a 
unui mare număr de 
spectatori, ansamblul 
a oferit un spectacol 
de gală, răsplătit cu 
aplauze și aprecieri 
entuziaste.

TV
j 16,00 Telex. 16,05 Al

bum istoric. 16,25 Ma
tineu de vacanță. Bă- 

î iatul si elefantul. Epi- 
i sodul 1. 17,10 Alma- 
i nah pionieresc. 17,35 
; Avanpremiera Festiva- 
i lului „George Enes- 
; cu“. 17,50 Tragerea 
: prorioexpres. 18,00 In- 
j seripții la noul chip

COOPERATIVĂ 
„STRAJA” LUPENI 

încadrează de urgență
— 1 conducător auto
Condiții : — posesor al permisului de 

conducere cafeg. B și C — viista peste 21 
aqi.

Informații suplimentare se primesc |j bi
roul personal-învoțămînt, sau telefon 140 și 
112 Lupeni.

întreprinderea de sticlărie— 
menaj Tg. Jiu 
recrutează de urgență

- muncitori care îndeplinesc condițiile 
conform Legii nr. 6/1977, pentru școala de 
maiștri din orașul Lupeni, curs de zi.

Absolvenții școlii iși vor desfășura ici -, 
vitatea la Secția de exploatare și preparare 
a cuatțului Uncani.

Reiofi. suplimentare la telefon nr. 13019 
Tg- Jiu, întreprinderea de Sticlărie-Menaj 
Tg. Jiu.

al țării. Maramureș. 
18,30 Muzică populari. 
18,50 1001 de seri. 19,00 
Telejurnal. 19,30 Fot
bal : Lokomotiv Leip- 
zik — Politehnica Ti
mișoara din „Cupa Cu
pelor**. Repriza a 2-a. 
Transmisiune directă 
de la Leipzig. 20,20 
Prefață la al XVI-l’ea 
Congres internațional de 
istorie a științei. Bucu
rești 1981. 20.40 Tea
tru TV : „Iletiric al 
iV-lea*1 de William Sha
kespeare. Partea a 
H-a. 22,05 Telejurnal.

3
i 

î

3
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Congresul 
partidului 

de guvernămînt 
din Guyana

GEORGETOWN 25 (A-
gerpres) — f-a George
town. in Guyana, se des
fășoară lucrările celui 
de-ai iV-lea Congres bie
nal al partidului de gu- 
vernâmînt „Congresul Na
tional al Poporului1' 
(C.N.P ), la care partici
pă delegați din întreaga 
țara, precum și din par
tea partidelor comuniste, 
muncitorești și ai mișcă
rilor de eliberare națio
nală din 27 de țări ale 
lumii.

Partidul Comunist Ro
mân este reprezentat la 
lucrările congresului de 
tovarășul Marin Argint, 
ambasadorul României in 
Republica Cooperatistă 
Guyana.

Lucrările congresului au 
fost deschise de Bishwais- 
hwar Ramsaroop, pre
ședintele C.N.P., după ca
re secretarul general al 
Congresului Național al 
Poporului, dr. Ptonemy A. 
Reid, a prezentat rapor
tul privind activitatea 
partidului între congrese.

In ziua a doua a lucră
rilor, Forbes Burnham, 
președintele executiv al 
R.C. Guyana, a prezentat 
o analiză a situației eco
nomice și politice interne 
și a activității externe des
fășurată de C.N.P., pre
cum și sarcinile ce revin 
partidului și poporului 
guyanez în perioada urmă
toare.

INTRMN INTERVIU 
acordat televiziunii bri
tanice, ministrul fran
cez de externe, Claude 
Cheysson, a declarat că 
extinderea relațiilor in
tre Franța și țările in 
curs de dezvoltare re
prezintă un punct fun
damental al acțiunii po
litice a actualului gu
vern. Pe de altă parte, 
Claude Cheysson a afir
mat câ guvernul fran
cez nu va furniza „nici 
un fel de armament1* A- 
fricii de Sud.

INTR-O CLINICĂ din 
Toulouse (Franța) a în
cetat din viață, în vîrstă 
de 77 de ani. Bill Co
leman, celebrul cîntăreț 
de jazz clasic. Născut in 
localitatea Paris din 
statul american Kentu
cky. Coleman a cin lat 
în anii 20 in mai multe 
mari orchestre din S.IJ.A. 
Din 1948' s-a stabilit de
finitiv în capitala Fran
ței. in epoca în care
jazz-ul era „rege** pe 
malurile Senei. /

KIM IR SEN, președin
tele R.P.D. Coreene, l-a

O nouă violare 
a granițelor Angolei

LUANDA 25 (Agerpres). 
Un comunicat a] Minis
terului Apărării al Ango
lei, difuzat de agenția 
ANGOP reluată de Reu
ter, informează că două 
coloane motorizate ale 
forțelor armate rasiste 
sud-africane au trecut 
frontiera din Namibia. în 
cursul zilei de luni și îna
intează spre orașele ango
leze Xangongo si Cahama, 
din sudul țării. 

primit pe Isidoro Mal- 
mierca, ministrul relați
ilor externe al Cubei, ui 
re se aflu In vizită in 
capitala coreeană. A a- 
vut loe. eu acest prilej, 
o convorbire prieienete’- 
că — informează agen
ția A.C.T.C.

IN UNIUNEA SOVIE
TICĂ a fost lansat, marți, 
satelitul artificial al Pâ- 
mîntului „Cosmos-12991* 
la bordul' căruia a fost 
instalată aparatură des
tinată continuării cerce
tărilor spațiului cosmic 
— informează agenția 
TASS.

ASASINUL LUI JOHN 
LENNON, cunoscutul 
compozitor și interpret 
din grupul .,Beatles1*, a 
tost condamnat la închi
soare pe viață de către 
un tribunal new-york ■/. 
Criminalul, pe nume 
Mark Chapman, nu va 
putea fi eliberai pentru

Comunicatul precizează 
că cele -două coloane ale 
forțelor invadatoare, din
tre care una este compu
să din 32 tancuri și 82 alte 
vehicule, sînt sprijinite de 
avitția regimului de apart
heid.

între forțele armate ale 
Angolei. care au interve
nit, și forțele invadatoare 
au avut loc lupte la Xan
gongo Si -în zona localită
ții Cataquero, mențio
nează comunicatul. 

bună purtate conform 
legislației americane 
decît după țfe va petrece 
efectiv 20 de ani în în
chisoare. După cum s-a 
mai anunțat. John Len
non a fost ucis cu focuri 
de armă în decembrie a- 
nul trecut. în fața locu
inței sale din New York.

LA RIO DE JANEI
RO a încetat din viață, 
in vîrstă de 42 de ani, 
Glauber Rocha, consi le- 
rat a fi unul dintre fon
datorii noii cinematogra
fii braziliene, autorul a 
numeroase pelicule.

HOTARIREA ADMI
NISTRAȚIEI AMERICA
NE privind producerea 
bombei cu neutroni sem
nifică începutul unei noi 
spirale periculoasa a 
cursei înarmărilor și es
caladării încordării in 
relațiile internaționale — 
se arată intr-un articol 
apărut ui ziarul „Avân
te*1. organ central al P.C. 
Portughez Istoria — 
a dovedit că pacea nu 
poate fj apărată pe ca
lea creării de noi tipuri 
de arme.

Inculpat pentru 
tentativa de asasinat

WASHINGTON 25 (A- 
gerpres). O Cameră fede
rală de punere sub acuza
re (marele juriu federal 
i merican - n.a.) l-a in
culpat pe John Hinckley 
jr. pentru tentativa sa de 
a-1 asasina ne președinte 
le Ronald Reagan, de la 
30 martie a.c„ în fața ți
nui hotel din Washington. 
Dacă va fi declan.t vino
vat și în deplină posesie 
a facultăților mintale, 
Hinckley este pasibil de 
condamnare la închisoare 
pe viață.

A.întreprinderea 
„TEHNOTON“ Iași

încadrează de urgență pentru Reprezen
tanța tehnică „TEHNOTON", în jude..v.i 
Hunedoara :

• depanator radio-tv
• electroniști, categ. 3—6, pentru între

ținerea radioreceptoarelor și casetoi 
'oalelor din producție proprie în re
țeaua comercială și la posesori in 
termen de garanție pentru județul 
Hunedoara.

Sclicitanți; trebuie să aibă domiciliul sta
bil în MUNICIPIUL PETROȘANI și să înde
plinească condițiile de încadrare prevăzute 
de Legea 12/:971.

Relații suplimentare la REPREZENTANȚA 
„ELECTRONICA" din municipiul Hunedoa
ra, str. Ciocîrliei, nr. 3, telefon 12359

Mica publicitate
CU ocazia zilei de naș

tere și a pensionării .ui 
Ionel Graur, din Lupeni, 
soția, copiii, nepoții și 

ANĂ NȚUKI DE FAMILIE

CU aceeași nemărginită durere soțul anunță că 
in ziua de 25 august 1981 s-au împlinit doi ani de 
la trista c.esj ârțire de învățătoarea

LAURA PASCU
din Vulcan. O lacrimă și o floare pe mormăitul el 
drag

FAMILIA ar.urță cu cceeași durere împlinirea ia 
3 an; de la fulgeră toiul deces a cVlui ce-a fost 

OCTAVIAN AUREL PETRUȘ (42 ani).
Memoria lui rămînp vie pentru toți ce l-au cu

noscut, iubi șl apreciat ca om.

cuscrii ti urează multă sa 
nătâte, fericire și ., L’.< 
MULȚI -ANI!,“

REDAI SI ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str. Nicolae Bălcescu, telefoane 1 16 62 (secretarial), 4 2164 (secții). ITPARUL i Tipografia Petroșani, str. Republicii nr. 67.


