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CĂRBUNE COCS1F1CAB1L de cărbune
la nivelul cerințelor economiei naționale Isupra a tot ceea ce trebuie întreprins pentru viitor e- ra imposibilă fără o analiză exigentă a realizărilor nesatisfăcătoare a acestui an, cînd, deși au fost asigurate condițiile de îndeplinire a sarcinilor de plan atit din punct de vedere al dotării tehnice, cît și al forței de muncă, mina înregistrează o rămînere în urmă la producția de cărbune de peste 134 mii tone.în» cadrul dezbaterilor din cadrul adunării, vorbitorii Dumitru Dănciulescu, Constantin Popa, Victor Bolosin, loan Buduliceanu, loan Divriceanu, Gheorghe Cotormani, Pavel Bujor, Victor Butnaru și alții,

Ioan DUBEK

* Ieri, într-o atmosferă de.. înaltă răspundere muncito- z rească. generată de indicațiile și orientările date de secretarul general al partidului la plenara C.C. al P.C.R. din 7—8 octombrie ■a.c. și cu prilejul vizitei de lucru în Valea Jiului, 
a avut loc adunarea generală a reprezentanților oamenilor muncii de la I.M. Lupeni. La lucrările adunării au luat parte reprezentanți ai organelor centrale și locale de partid și de stat, precum și invitați din partea unor unități economice și instituții din municipiu.In contextul exigențelor sporite ce revin industriei extractive în lumina istoricelor hotărîri ale Congresului al XII-lea al partidului, ale sarcinilor stabilite. de plenara C.C. al P.C.R. din octombrie a.c. privind asigurarea indepen- ței energetice a țării, adunarea generală a dezbătut și aprobat sarcinile ce revin întreprinderii din planul național unic de dezvoltare economico-socială a României pe anul 1983..- ‘Fiind principalul furnizor de cărbtine pocsificabil ^1 economiei naționale, în 1^83 colectivului I.M. Lupeni, s-a subliniat- în adunare, rite :

înregistra un spor de 100 000 tone de cărbune, creșteri însemnate fiind prevăzute la indicatorii productivitatea muncii, producția marfă, producția netă, în condițiile realizării unui beneficiu total de 128,7 milioane lei.Raportul prezentat de c.o.m., dezba-
adunari generale 

ALE 
REPREZENTANȚILOR 
OAMENILOR MUNCII

Acționînd cu consecvență pentru creșterea zilnică a producției fizice extrase, colectivul sectorului III al I.M. Dîlja (șef de sector, ing. Emil Neagoe) a reușit să extragă pînă ieri, de la începutul lunii noiembrie, în pluș față de sarcini, 1651 tone de cărbune. Semnificativă în ansamblul activității eficiente desfășurate de acest vrednic golectiv este depășirea productivității muncii planificate la toate activitățile : sector, cărbune, l abataje. In abataje, de pildă, nivelul planificat al acestui indicator este depășit în medie eu 1 tonă pe post, în condițiile depășirii normei de către toate brigăzile. Cele mai substanțiale plusuri le obțin minerii din brigăzile conduse de Nicolae Toma, Valerian Maxim și Nicolae Cosma, de alte formații de lucru ale sectorului.

Totul pentru om, pentru bunăstarea sa

Premiere într-un generos spațiu al
muncii

(In pagina a 3-a)

terile la care au luat parte un mare număr de mineri, șefi de brigadă, cadre teh- nico-inginerești. au analizat cu răspundere și exigență direcțiile de acțiune pentru asigurarea premiselor necesare preluării în bune condițiuni a sarcinilor de plan pe 198:’. i ales în ceea ce privește sigurarea capacităților, producție, modernizarea tehnologiilor de lucru, folosirea la capacitate a utilajelor din dotare, creșterea productivității muncii ip abataje, prin asigurarea unei plasări și aprovizionări corespunzătoare,, prin organizarea superioară a muncii.O privire responsabilă a-

Cîștrgîpd pentru a doua oară consecutiv trofeul 
„Lampa de miner" acordat de comitetul sindi
cal al minei Aninoasa, formației de lucra cu Cele 
mai bune rezultate in producție, brigada de mineri 
condusă de Grigore Bădescu de la sectorul III se 
menține în fruntea întrecerii socialiste. In imagine, 
brigadierul mijlocul schimbului condus de loan
Maxim III.

(Continuare in pag a l-a)

îi revin sarcini spo- nivelul extracției va

Foto: Cristian ȘTEFAN
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Analiza activității desfă- lizat 82 la sută din pro-șurate de constructorii din ducția globală și doar 98cadrul Grupului de • șanA .la sută din producția netă. . jtiere Petroșani al rZ.Z.~-~-. 'de la începutul anului, a' constituit, pentru adunarea generală a reprezentanților oamenilor muncii, un moment de bilanț. Cu exigență și răspundere, în spirit critic și autocritic, s-au pus în evidență cauzele u- nor nerealizări, s-au formulat numeroase propuneri pentru perfecționarea■ activității de viitor. Din . raportul prezentat adunării generale a reieșit că, deși pe șantiere constructorii au muncit cu abnegație și răspundere pentru finalizarea lucrărilor ce le-au fost încredințate, totuși datorită unor neajunsuri în organizarea muncii, în mecanizarea lucrărilor, asigu- a bazei proprii de produc- rarea aprovizionării cu betoane, mortare și alte materiale, principalii indicatori ai activității economi^ co-financiare n-au fost realizați. In cele trei trimestre care au trecut din a-
■wcest an, precum și în pri

ma lună a ultimului tri
mestru, în comparație cu 
sarcinile de plan s-a rea- ’

T.C.H. Din 22 de obiective soclal- culturale au fost predate beneficiarilor doar 6.Adunarea generală a a- preciat că principalele cau- ■ ze care au determinat ne- realizarea sarcinilor de plan sînt de ordin organizatoric, de conducere și îndrumare la nivelul Grupului de șantiere. După zece luni de activitate, din planul anual de apartamente s-au predat mai puțin de jumătate, datorită în principal neasigurării din timp a frontului de lucru, deselor mutări de efective de la un obiectiv la altul. S-a apreciat, pe bună dreptate, că dacă se respecta măcar punerea în funcțiuneție de prefabricate din Li- vezeni, amînată de ani de zile și „reprogramată" pentru 30 iunie a.c., volumul realizărilor putea fi eu mult mai mare, îndeosebi la apartamente, fiindcă
Viorel STRĂUȚ
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fieful Ipr, din omenia lor, I 
a oamenilor cu *
aur".

procesului de producție, 
și care, altfel, ar trebui 
procurate mult prea greu 
de la alți furnizori, unii 
chiar din străinătate.

Printre muncitori circu
lă proverbiala apreciere 
că „strungăria este o ar
tă". Intre acești „artiști" 
care au înlocuit dalta 
sculptorului și penelul 
pictorului cu șublerul și 
micrometrul, șevaletul'cu 
batiul strungului, se evi
dențiază în mod deosebit, 
prin îndemînare și cunoș
tințele lor profesionale, 
strungarii lori Mătrăgu
nă, Gheorghe Stranski, 
Carol Schuster, Albert 
Deak, Georgeta Tătar. A- 
ducind un sprijin direct 
producției, prin executa- 
rea unor piese, cum ar 
fi tamburele pentru benzi 
tip TBS-800 P, piesele 
pentru înaltă presiune de 
la susținerile miniere, ma-

„Să aibă interiorul de 
cincizeci de milimetri și 
cinci sutimi!“ — indica 
șeful atelierului mecanic 
unui Strungar. In indica
ție era vădită siguranța 
și competența profesiona
lă, motivele pentru care 
maistrul Hans Theil se 
bucură de un binemeri
tat prestigiu, fiind unul 
dintre cei- mai buni și 
mai apreciați maiștri de 
la I.M. Petrila.

Personalul atelierului 
pe care-l conduce se con
fruntă adeseori cu difi
cultăți care uneori le de
pășesc pe acelea ce apar 
în unele secții ale mari
lor întreprinderi construc
toare de mașini. Aceasta 

| deoarece majoritatea pie-
• selor și subansamblelor e-
I xecutate aici sînt produse 
‘ unicat, pentru care di- 
I mensiunile și detaliile 
‘ constructive din „schema _______,___ ......__________
• de execuție" rezidă din ■ trițe și multe alte piese 
I înseși cerințele specifice trebuincioase zi de zi pen-

I

I

I
I
I
»

tru intervențiile din sub
teran, muncitorii execută 
un șir de operații com
plexe, nu numai de strun- 
jire, ci și de frezate, su
dură, lăcătușerie. De a- 
eeea, aici, în atelierul 
mecanic, își desfășoară 
activitatea oameni cu pro
fesii diferite, dar comu
ne unui astfel de atelier. 
Printre aceștia, stăpînind 
tainele meseriilor pe care 
le practică, se afirmă fre
zorii Lenuța Siminiuc, Ion 
Lerk și Rudolf Schenk, 
sudorii Vasile Jitea, Mi- 
caela Marinciuc, Ștefan 
Szabo, Vălean Codarcea și lăcătușii Andrei Coz- 
ma, Ferdinand Benea, 
Vaier Călinescu, Constan
tin Medrea. De fapt ma
joritatea muncitorilor ca
re lucrează aici sînt poli- 
calificați.

Alături de meseriași 
vîrsțnici ai atelierului, oa
meni cu largă experiență

profesională și înalte tră
sături de conștiință mun
citorească își . desfășoară 
activitatea și tineri, cum 
ar fi Ioana Sîrbu, 
Feneș, Iosif Deak, 
Preoteșescu, Aflori Tasi, 
care, deși se afla la în
ceputul drumului de des
lușire practică a „mis
terelor" meseriei, prin e- 
forturile pe care le de
pun, dovedesc că vor 
deveni muncitori cu înal
tă calificare, buni specia
liști. -

Zilnic, din acest atelier, 
pleacă în subteran adevă
rate „opere de artă", pen
tru care „bariera" mili
metrilor a fost depășită 
prin precizia execuției. Și 
nu e greu să înțelegem că 
cei care le creează pun în 
ele și o fărîmă din su-

Iosif
Ion

„mîini de~

Ionel^ ZMĂU, 
corespondent
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„Ne vom onora exemplar planul la 
producția pentru export în anul viîtor“r > _în lumina exigențelor stabilite de plenara C.C. al P.C.R. din octombrie a.c. privind realizarea și livrarea la termenele stabilite a producției pe a- cest an și în anul viitor, cit și a celei destinate partenerilor externi, adunarea generală a reprezentanților oamenilor muncii de la întreprinderea de confecții VulCan a analizat cu înaltă răspundere modul în care se îndeplinesc sarcinile încredințate pe acest an și 'cum se va acționa pentru a-și onora obligațiile de plan, la beneficiarii interni și externi, în 1983.în darea de seamă, ca și în dezbaterile adunării generale, s-a scos în evidență preocuparea între^ gulUi colectiv de a-și organiza în așa fel producția, disciplina tehnologi- . că și ă muncii îneît indicatorii de plan să fie îndepliniți exemplar. Cu deosebită mîridfie profesională și patriotică s-a scos în evidență că sarcinile la export au fost îndeplinite și vor fi onorate exemplar pe întregul an, atît din punct de ye- dere cantitativ cit și calitativ. Cu toate preocupările pentru organizarea corespunzătoare a producției și muncii, a diversificării produselor; datorită restanțelor ’mari acumulate în trimestrul 1, nu au putut îi îndepliniți în totalitate indicatorii e_ conomico-financiari pe primele 10 juni (producția globală — 92,88 la sută, marfă — 91 la- sută, netă — 92 la sută, b

rieficiile — 85,5 la sută), eu excepția cheltuieli materiale la 1 000 lei producția marfă unde s-a obținut o economie de 20 lei. Cauzele nerealizări lor se regăsesc în lipsa, în unele perioade, a materiilor prime și slaba lor- calitate, în stagnările din procesul de producție datorate defecțiunilor la mașini, lipsa unor mașini speciale, a aburului tehnologic, încălcările disciplinei și slaba calificare a unor muncitoare.Din trimestrele 11 .III printr-o mai bună ganizare a producției muncii,
și or_Și activitatea productivă a intrat pe făgașul normal, obținîndu-se o recuperare din minusul acumulat în trimestrul I și astfel printr-o mojrili- zare. exemplară, cu sprijinul centralei de resort de la Sibiu,- colectivul a. re reale posibilități să-și îndeplinească sarcinile ce-i revin pe lunile noiembrie și decembrie, pe .întregul an 1983, atît la producția destinată exportului cit: și cea internă.In cadrul pe marginea dării de sea-dezbaterifor

mă, a programului de măsuri, Victoria Ene, Aurica Fornate, Rodica Col. da, Ileana Matei, Olivia Inte, Ileana Ianc, Ecate- ripa Banhzi, Constantin Păduraru, au cerut să se acționeze de către c.o.m, de conducerea tehnică a unității pentru funcționarea corespunzătoare a mașinilor și a instalației de vacum, dotării formațiilor de lucru cu mașini speciale, cu dispozitive, asigurarea procesului de producție cu aburul; tehnologic necesar și a se acționa pentru califica-’’ rea forței de muncă, întărirea disciplinei și valorificarea deșeurilor re- fo’osibile.■S-a desprins hotărârea colectivului de a face totul pentru a-și realiza la parametrii calitativi și cantitativi sarcinile de plan, producția pentru export, să sprijine conducerea unității pentru a materializa programul de măsuri; politico-organiza- toriee și tehnico-economi- ce adoptat de adunarea generală în vederea realizării sarcinilor de plan pe 1983,
Teodor RUSU

Sarcini sporite pentru 
constructorii obiectivelor 

social-culturale
'Urmare iin pag. I) mâții de același tip din cadrul .Grupului de șantiere 1 Măsura bună de a se lucra in două schipiburi pentru intensificarea ritmului de lucru, în perioada de vară, n-a fost eficientă ___  , din cauză că nu s-a asî- dembnsțrează lipsa de preo-, gurat asistența tehnică ne- ■ cupare pentru mecanizarea lucrărilor pe șantiere, meteahnă care trenează de luni de zile la nivelul conducerii Grupului de șantiere Petroșani. In timp ce la S.U.T. Livezeni zac nefolo- . site utilaje de mare pro-.' ductivitate, pe șantierele din Valea Jiului lipsesc. Singurul șantier care și-a realizat indicatorii de plan, inclusiv cel al productivității muncii, este șantierul 2 Vulcan, care a avut ,,îndrăzneala de a sparge gheața11, achiziționînd de la S.U.T. pentru zidari la începutul acestui an u- să învățăm din lipsurile și tilajele de pompare hidraulică a mortarului! O singură echipă, cea condusă de Gheorghe Savin, a tur-;nat în ' cofraje . o cantitate de beton egală cu cea tur- nată de toate celelalte for

s-ar l'i lichidat actuala filieră greoaie de aprovizionare cu prefabricate de la Deva.’Este deosebit de semnificativ și un alt fapt, care cesară pe schimbul II.Au existat desigur și alte cauze ale nerealizărilor, ca de pildă golurile în a- provizionareă și mortare, cu teriale, lipsa de transport.Referindu-se,’și la creș- acestea terea substanțială a pla- ' . nului pentru anul 1983, participariții la dezbateri au formulatnumeroase propuneri. „Nu știm să ne organizăm Ia nivelul conducerii, spunea în cuvîntul său tîinplarul Ion Tobă, iar planul pentru anul viitor crește. Dacă nu vom ști

cu betoane unele ma- mijloacelor

I.C. Vulcan. Sub con
ducerea ajutorului de 
maistru Ileana Ianc, ti
nerele confecționere Ma- 
rioara Drăghici, Geta 
Pîrvu și Mariana Rădu 
lescu, lucrează la șablo 
narea materialului c 
va fi introdus in lucru.

neajunsurile pe care le-am evidențiat aici nu putem avea garanția că voiri îndeplini planul pe 1983. „Cerem de luni de zile o mașină de rașcnetat parchetul, a zis tovarășul Va„ sile Boboc, și ne mai mirăm de ce nu se realizează productivitatea muncii?-1.

„Pe șantierele Grupului s-a format o tradiție dăunătoare — de a preda locuințele in ultimele nulul, afirma său tovarășul Călătoru. Dacă ționa energic lonarea judicioasă a planului pe trimestre și crearea din timp a frontului de lucru, ne vom confrunta și în anul viitor cu a- eeleași nerealizări11.în cuvîntul lor, tovarășii Petre Cosma, Dumitru Albu, Petre Pălivan, . Ton Stavilă, Gheorghe Radeș, Gheorghe Savin, Miron Horga, Marin Dragii, Constantin Popescu, Erminio Pesavcnto au formulat de asemenea critici, dar și numeroase propuneri -pentru crearea condițiilor ne ceșare îndeplinirii sarcini lor de plan din acest an și - din 1983. ztdunarea generală a adoptat un program de măsuri. Conducerii Grupului de șantiere îi revine îndatorirea de. _a urmări îndeaproape, cu perseverență, înfăptuirea acestui program, de a lichida lipsurile semnalate în adunarea generală, aceasta fiind garanția perfecționării activității de viitor.

luni ale a- în cuvîntul Constantin nu vom ac- pentru eșa-

Propuneri concrete, 
eficiente pentru 

redresarea situației
Darea de seamă, prezentată adunării generale a

(Urmare din pag. 1)au indicat printre cauzele acestor nerealizări îndeosebi productivitatea scăzută din abataje .— indicator realizat doar în proporție de 89,1 la sută — datorită nefolosirii la capacitate a tehnicii din dotare, dirijării neeorespunză- toare a liniei de front, ne- respectăru tehnologiilor de ; a a- înde ca- .

reprezentanților oamenilor muncii de Ia mina Li-5<"’ 
vezeni, a pus în evidență serioasele rămâneri țn ur
mă Ia producția fizică și productivitatea muncii, la 
realizarea celorlalți; indicatori economici. Asupra
cauzelor acestor deficiențe am mai 
alte prilejuri. Ne vom referi doar 
exprimate în luările de cuvînt:„Va trebui să ne orientăm serios atenția pentru pregătirea liniei de front11 
(Aurelian Pipan, miner 
șef de brigadă, sectorul I). „Lipsește spiritul gospodăresc și colaborarea între partea mecanică și cea minieră. Stăm slab cu gospodărirea utilajelor. 
Să le recondiționăm pe cele vechi. De asemenea, să nu lucrăm doar cu piese noi, de schimb tot timpul, să le recuperăm 
pe cele vechi. La puțul Maleia trebuie reparate capetele de acționare, nu transportate în incintă. Este adevărat efective suficiente nu avem, dar nici pe cele de care dispunem nu le gospodărim bine. începând cu luna ianuarie, sectorul nostru își vă realiza sarcinile" 
(ing. Eugen Stănescu, șe
ful sectorului II). „Să se rezolve odată decuplările de curent de la abatajul nostru" (Petru Scrădeanu,

insistat și cu 
la propunerile

(Mircea SecHe-’^nătoare11.
ru, miner șef de brigadă, 
sectorul de investiții). „Ne sînt necesare- Rfesdf de schimb pentru mâinile de încărcat. Trebuie să luăm legătura cu proiectantul, pentru executarea mai multor lucrări, care să conducă la realizarea planului valoric11, (ing. Ion 
Hortopan, șef sector in
vestiții).Asemenea propuneri valoroase, menite să conducă la redresarea situației. în procesul de extracție au mai făcut și 
sing. Romulus Burdan (normarea incorectă a muncitorilor din atelierul electromecanic), ing. Ște
fan Czeller, inginer șef electromecanic, ing. Va- 
sile Popescu, șeful sec '• 
ruiui III, ing. Constantin 
Ion eseu, inginerul șef al întreprinderii.Propuneri există. Majoritatea sînt valoroase, dar __.......... numai de aplicarea

miner șef de brigadă, sec- în viață depinde rea situației la întrepțjndere.

junsuri, asigurarea tuturor condițiilor ca mina să obțină realizări superioare în viitorul an a constituit obiectul central al dezbaterilor. Propunerile, observațiile critice ale partici- panților la dezbateri au vi- . zat necesitatea Îmbunătățirii calității reviziilor și reparațiilor la utilaje’ exploatarea rațională a acestora, minei angajîndu-se ■ să acționeze cu stăruință pentru realizarea acestui deziderat, pentru înfăptuirea tuturor măsurilor în vederea spo-

întărirea a ordi- O aten- acordat
irizarea muncii, rolului maiștrilor, nii și disciplinei, ție deosebită s-a in cadrul dezbaterilor amplificării acțiunii de pregătire și perfecționare profesională a personalului,' pe măsura exigențelor pe care le impune extinderea mecanizării, minerii, cadreleuuiva îauuiiaia a aucoțui a, a aprovizionării abatajelor mecanizate cu piese de schimb de calitate corespunzătoare. îmbunătățirea indicatorilor de eficiență, s-a. , firii productivității muncii subliniat .în adunare, pre-_____ _ ______________________ ____ supune folosirea rațională revizii și reparații, precum ., a forței de muncă prin re-i: ' ' 1 ■ ducerea personalului auxi-

lucru, slaba preocupare unor cadre tehnice în cest sens, numeroasele : treruperi in procesul producție cauzate de < litatea slabă a lucrărilor de, și indisciplinei manifestate.. ia? unele sectoare prin ab-•sențele neinbtivate, neres- pectarea programului de lucru etc.Eliminarea acestor îiea-

— temelia creșterilor de producție prevăzute pe a- nul viitor. Obiectul unei anălize exigențe l-a Consti-liar și. plasarea optimă a tuit și necesitatea măsuri-fronturiîor direct productive. In acest scop c.o.m. a și întreprins măsuri, pe viitor fiind însă' necesar să Se îmbunătățească orga-
lor ferme centru îmbunătățirea calității cărbunelui, necesitatea stringentă și pentru îmbunătățirea si-

tuației financiare a minei. Adunarea generală a reprezentanților oamenilor muncii a dat glas hotărîrii unanime a minerilor și cadrelor tehnice ale minei pentru a-și onora cu efor- ; turi' sporite, cu dăruire și responsabilitate înalta îndatorire'patriotică de a a- sigura creșterea continuă a producției de cărbune eoc- sificabil pe măsura cerințelor economiei naționale,! pentru asigurarea independenței energetice a țării, întreaga adunare a reprezentat o angajare fermă, minerească de a întimpina cu realizări sporite Conferința Națională a partidului, aniversarea Republicii, de a crea încă din acest an toate premisele unei activi-." tăți rodnice, eficiente pen, tril viitor.
torul III). „Să se aibă învedere descompletarea u- tilajelor, o practică dău- BUJORESCU)

lor redresa- această 
(Mifcea

I
M

I
I

pa la masa rotundă intitulată „Politica P.C.R. în domeniul învățămîntului. Grija partidului și statului nostru pentru asigurarea condițiilor optime de studiu și viață pentru studenții țării". .• ASTĂZI, la ora 17, la sediul I.P.C.V.J. din Petroșani, are loc o întâlnire
• MASA ROTUNDA. LaInstitutul de mine Petroșani, continuă suita de manifestări educative dedicate Conferinței Naționale a partidului, celei de-a 35-aaniversări a Republicii și a tinerilor ingineri stagiari alegerilor de deputați. As-

I tăzi studenții anului II al 
I Facultății de mașini șj ins. 
I talații miniere vor partici-

cu conducerea întreprinderii șl comitetul de sindicat. Întîlnirea are ca temă „Modul cum s-au în-
. _ — •

cadrat stagiarii în activitatea productivă".• LA ȘCOALA generală nr. 6 din Vulcan a avut loc recent un concurs de desene sub genericul „Copiii lumii doresc pacea". Organizat de comitetul U.T.C. și conducerea școlii, la concurs au participat e- leviî claselor I și III, precum și șoimi ai patriei de la grădinița nr. 1. Desenele premiate vor fi prezentate în cadrul unei expoziții ce va avea loc la nive-

giu-Băi și Vața. La aceste Jiului al T.C.H.,lul orașului sub genericul „Penelul fermecat", ~• CETĂȚENII din Uri- cani au amenajat prin muncă patriotică o frumoa,' să bază de agrement „Bucura", iar în jurul acesteia au amenajat un miniteren de fotbal, tenis, pîrtie de schi, patinoar. Valoarea lucrărilor executate este de peste 1 milion de lei.• COMITETUL de sin- oai dicat de la I.M. Lupeni a mozaicari condusă organizat în perioada precedentă 4 excursii la Gioa- Grupul de șantiere Valea

excursii au participat mineri șefi de brigadă fruntași în producție soțiile. în perioada care urmează mai sînt programate încă 3 excursii la Vața,' la care vor participa peste 120 de oameni ai muncii. ■• IN PERSPECTIVA a- propiatei dări . în folosință a noului magazin universal din Petroșani, echipa ________________ ' i de Dumitru Negoiță, de la

nul formației specializate a Și întreprinderii „Marmura"din Simeria, condusă de I Gheorghe Roca, a încheiat | pavajul de Ia intrarea principală în magazin, reali- zînd o lucrare estetică funcțională.
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