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Documentele Conferinței Naționale 
programul nostru de muncii

S
« TARA NE CERE

CIT MAI MULT CĂRBUNE I

Pornind de la profunde- 
ic prefaceri revoluționare 
de dimensiuni istorice, pe
trecute în societatea noas
tră ’n anii socialismului, de 

succesele deosebite, fără 
precedent, obținute de po
porul nostru în eroica o- 
peră constructivă în ulti
mele trei cincinale, îndeo
sebi in deceniul 1970-1980 ale păcii, 

perioadă deosebit de

$

O
M

pe calea victoriei socialiste". 
Fâcînd această apreciere, 
secretarul general a subli
niat totodată un mare a- 
devăr istoric : „Partidul 
nostru a demonstrat prin 
întreaga sa activitate că 
slujește fără preget intere
sele poporului, ale inde
pendenței și suveranității, 

că, pentru el nu 
nu există țeluri- perioadă deosebit de o fost și ----- -

['fertilă în care forțele jțe mai mari decît acelea de 
producție au cunoscut mari a asigura r1**—- —a asigura dezvoltarea eon» 

tinuă a patriei, ridicarea 
continuă a bunăstării ma
teriale și spirituale a po
porului. Tocmai de aceea 
partidul nostru se bucură 
de încredere și stimă 
este urmat de intregpl 
por".

Relevînd acest mare 
devăr demonstrat de 
țâ, secretarul general

producție au cunoscut mari 
’’"Creșteri, industria și agri

cultura, știința și cultura 
au atins cote nebănuite a» 
le., dezvoltării și moderni
zării — secretarul general 
al.j ’ jOartjiduiul, tovarășul 
MiO^ eaușescu, aprecia 

>-:-’tul Conferinței Na- 
’țjonale : „In toată această 
perioadă partidul nostru co
munist și-a îndeplinit cu 
cinste misiunea istorică de

, a organiză și conduce lup. 
[ ta și munca poporului ro- 
’ mân pe calea marilor_________ __ __________ .

transformări revoluționare, (Continuare tn pag. a 3-aj
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via- 

al 
partidului a întregit odată 
mai mult imaginea esen
ței încrederii nețărmurite

&
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„Am asigurat condițiile necesare 
îndeplinirii planului pe 1983“
Combinatului minier Valea Jiului, în

treprinderilor miniere din municipiul 
nostru le revin pentru anul următor 
sarcini importante izvorîte din docu
mentele Conferinței Naționale a parti
dului, cea mai importantă dintre aces- rectorul tehnic al Combinatului minier 
tea fiind creșterea producției de eăr- Valea Jiului a avut 'amabilitatea să răs- 
bune extras prin care minerii vor con- t x
tribui la cîștigarea independenței ener- pundă la mțreI>arilQ noastre care vizau 
getice a țării. Două cifre sînt edifica» stadiul pregătirilor pentru preluarea : a- 
toare în acest sens : sporul de produc- cesței importante creșteri de producție.

ție pentru anul 1983 este de 12 la sută, 
din care 24 la sută va trebui obținut 
numai pe baza creșterii productivității 
muncii. >

Tovarășul ing. Gheorghc Marchiș, di-

:l

Constructorii de ia 
Grupul de șantiere Pe
troșani al T.C.H., sub 
coordonarea maistru
lui Ilie Catilina, lucrea
ză Ia definitivarea unui 
nou bloc în zona Petro- 
șani-Nord.

Foto: Șt. NEMECSEK

— în primul .. 
rînd prin să
parea a peste 
55 km de lu
crări de pre
gătiri și a 13 
km de lucrări 
de ' deschideri 
toate în
treprinderile 
miniere au
îndeplinit in
dicele de
te privind asigurarea 
zervelor pregătite și des
chise de cărbune. în fe
lul acesta am asigurat 
prima condiție necesară 
îndeplinirii integrale a 
prevederilor de plan încă

„Trebuie să subliniez, de altfel că> încă 
în 1983, peste 90 la sută din consumul de e- 
nergie primară îl vom asigura cu forțe proprii, 
ceea ce dă posibilitatea să afirmăm că vom 
putea realiza chiar mai devreme prevederile 
Congresului al XII-lea privind asigurarea de
plinei independențe energetice".

NICOLAE CEAUȘESCU

create capa
cități de pro
ducție în mi
nele Petrila, 
Livezeni, Pa- 
roșeni, 
peni 
câni.

Lu- 
și Uri-

normalita-
re-

K.

Tn întînnpinarea aniversării Republicii

Buna
Lucrare finalizată în termen

șe 
este

1
1
J

organizare— 
calea spre 

succese/

Harni cui colectiv al 
sectorului I de la mi
na Lonea (șef de sec
tor ing. Victor Apostu) 
întîmpină sărbătorirea 
jubileului Republicii cu 
un rezultat de seamă 
în producție — 510 to
ne do cărbune extras 
peste planul pe luna 
decembrie, la zi. La 
baza acestei realizări 
stau buna organizare a 
oroducției și depășirea 

roductivității • planifi
cate cu 200 kg cărbune 
pe post. Cele mai în
semnate contribuții la 

' depășirea sarcinilor 
pianului la producție 

. ie-au adus brigăzile de 
ș mineri conduse de Va- 
; sile Ghiocă, Ilie Mihoc 
-. și Cornel Țîr, toate lu- 
f/^rind In abataje came- 
l ră cu metode clasice 
i de extracție.

I
s

î

.................. f

S-au deschis [ 
orășelele [ 
copiilor l

Aflîndu-șe permanent în 
primele rînduri ale bătă
liei pentru cărbune mai 
mult și mai bun, minerii 
de la I.M. Bărbăteni ra
portează și în aceste zile 
că acționează cu aceeași 
consecvență pentru tra
ducerea în viață a devizei 
minerilor din Valea 
lui, „Țării, mai mult
bune 1“. în acest sens era 
planificată o lucrare 
o’ deosebită importanță, 
punerea în funcțiune

Jiu- 
căr-

de

unui abataj din stratul 13. 
Lucrînd cu abnegație și 

dăruire brigăzile conduse 
de minerii Petre «Olteanu, 
Cezar Vieru și T m#- ' To- 
molca au reușit să devan
seze termenul finalizării 
(care era stabilit pentru 

t luni, 20 decembrie) și să 
încheie lucrarea încă de 
la data de 18 decembrie.

Astfel abatajul 
început să furnizeze 
bune cocsificabil de 
țara are atîta nevoie

din primele zile . ale anu
lui. Prin realizarea aces
tui important volum de 
lucrări miniere avem asi
gurate capacitățile de pro
ducție necesare înlocuirii 
celor care se vor epuiza 
pînă la sfîrșitul anului și, 
totodată, capacitățile de 
.producție pentru preluarea 
creșterilor de plan, 
exemplu, capacități 
producție necesare 
cuirii celor care se 
epuiza au fost create 
minele Petrila, Livezeni, 

.Aninoasa, Vulcan și Băr
băteni, iar pentru prelua
rea creșterilor de plan sta
bilite pentru întreprinde
rile miniere și ■ re se ci
frează între 30 000 și 100 000 
tone de cărbune au fost

Spre 
de 

înlo- 
vor 

la

Tovară- 
director, 
suficient 

asigu
rați numai capacitățile 
de producție ?

— Avem un complex de 
măsuri, iar temelia aces
tor măsuri o constituie, 
așa cum ne-a indicat se
cretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu ocazia vizi
telor de lucru efectuate 
în Valea Jiului — meca
nizarea principalelor lu
crări din subteran. Dacă 
ne referim doar la numă
rul de complexe mecani
zate și a combinelor de 
înaintări, acestea sînt în 
continuă creștere în anul

Interviu realizat de
Dorin GIIEȚA '

----------------- - ---------
(Continuare in pa# a 3-a j
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căr-

Componenții brigăzilor conduse de minerii Ale
xandru Șimon și Francisc Barabaș de la sectorul XI 
investiții al minei Petrila, raportînd încheierea pla
nului anual încă din data de 21 decembrie a.c., se 
situează în fruntea formațiilor de pregătiri fruntașe 
ale Văii Jiului,

Una din acțiunile im- ( 
portante ce marchează [ 
începutul vacanței de l 
iarnă a elevilor — pe- L 
rioadă mult așteptată l 
de odihnă și recreere l 
după un fructuos tri- I 
mestru de învățătură W 
este organizarea oră- s 
șelelor copiilor. Des- I 
chis în urmă cu trei l 
zile, orășelul copiilor L 
din Vulcan, ca de altfel 1 
din toate orașele Văii t 
Jiului, este princi- 4 
palul punct de atrac- > 
ție a sute și mii de ? 
copii din localitate. La > 
construcția impunătoa- ? 
rei „porți de cetate", a ? 
numeroaselor chioș- { 
curi, ciupercuțe și mul- j 
tipie alte amenajări, l 
realizate cu gust și fan- I 
tezie, au participat toa- 5 
te întreprinderile de pe | 
raza orașului Vulcan, s 
Programul orășelului * 
copiilor este bine gin- ’ 
dit și realizat, astfel : 
ca cei mici veniți aici 1 
să poată petrece minw- 1 
note clipe de destindere ' 
și recreere, de desfăta- ' 
re, în compania eroilor ' 
clin basme. Se pot I 
asculta muzică pentru ' 
copii, povești cu erai ' 
îndrăgiți de cei mici, ,

Ștefan NEMECSEK!

4.(Cont, în pag a 3-a)
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Întreprinderea comercialii 
de stat mixtă Lupeni

INDICATORII
BUNĂSTĂRII

Hitstrați prin
■< ^■’•oasele depășiri 

ine planului
și angajamentelor



ft■ft .^-ft

Linia de autoservire 
a noii cantine-restau- 
rarit.

[indicatorii
ilustrați prin spectaculoasele

? a < a sî - «s ■»

depășiri ale planului 
și angajamentelor

L

rele mărginașe, cu 
de colonie, au dispă- 

în noul centru civic 
stăruie încă briza de 
și vopseluri. „Lips- 

Lupeniului, cunos-

ontonara vatră a 
ț Lupeniului minier 

țrh^otrâleștett-r structural^ 
mutații arhitectonice, dic
tate de continua. îmbună
tățire a nivelului de trai 
al minerilor, preparatori
lor, ‘tex tilistelor și celor
lalți, oameni ai muncii, dar 
și de necesitatea exploa
tării pilierului de cărbune. 
Cartierele mărginașe, 
case 
rut, 
mai 
var 
canini" 
cută arteră principală, tin
de să devină relicvă. Nu
mai în acest an, în noul 
cc». tru civic au fost inau
gurate : o modernă ' canti- 
nă-restaurant, dotată cu 
laborator de preparate cu
linare, cofetăria „Bule
vard" (responsabil Andro- 
nic Văgăun), magazinele 
Menaj (Elena Ml.adin), A- 
limcntara 
rota Max 
nașcu).

nr. 290 (Marga- 
și Constantin Io-

aceste condiții 
„transbordare" 

lucrătorii 
au 
de

Cu 
nbdislmulată. con- 
■fă Maria Oprescu 

pe

a-
de
pe 
cu 

co- 
5,71 
pla- 
be-

3a

n 
de 
a rețelei, 

comerciali din Lupeni 
întîmpinat și o serie 
inerente greutăți și totuși 
întreprinderea ' comercială 
de stat mixtă Lupeni în
cheie acest an eu rezultate 
economice excelente, 
jnîndrie 
țabila ș 
ne prezintă bilanțul 
cele 11 luni încheiate.

— La desfaceri am 
vut planificată valoarea 
‘195 J Ol) 000 lei, sumă 
care am depășit-o 
1 011 000 lei. Rabatul 
cercia] a crescut cu 
procente față de cel 
nificat. De asejrienea, 
neficiul realizat pînă 
1 decembrie, adică 6 454 000 
li®, acoperă și valoarea 
prevăzută pe ultima lună 
a anului. Spectaculoase 
depășiri înregistrează la

Revel ien R3
Pagină realizată de

Ion VULPE

In aceste zile, în mai i 
multe unități de aii- i 
mentație publică din j 
Lupeni și Uricani se | 
fac intense pregătiri • 
pentru Revelion. Lu- i 
crătorii comerciali au 
declanșat deja acțiu
nile de pavoazare și 
aprovizionare, astfel in
cit oamenii muncii ca
re vor petrece cumpă- | 
na dintre ani 'la „Ci- j 

; na", „Jiul", restaurant- ; 
: cantina, ..Piață" din Lu- i 
i peni și „Păltiniș" din ; 
î Uricani să se declare ; 
i satisfăcuți de bunele lor Ș 
Ș oficii de gazde ospitalie- i 
; re. Nu voj lipsi desigur 5 
î muzica, dansul, antre- i 
; nul și surprizele. Un : 
j prim sondaj indică fap- ; 
: tul că mulți dintre lo- : 
; cuitorii celor două ora- ; 
: șe ale Văii, între care i 
. mulți tineri, sau decis; 
Ș deja să petreacă prima î 
i noapte a noului ari în. ; 
ț unitățile amintite. Date î 
| fiind posibilitățile li- î 
Ș mi ta te de servire, se j 
« recomandă ca doritorii : 
; să-și exprime din timp : 
? 'opțiunile. ;

e știe,
X ’ aii

stat mixtă . 
fost creată în 

în 
secretarului

. i sectoru ncn 
tai- — plus 3 486 000 lei, 
urmat fiind de ' alimenta
ția publică — plus 2 773 000 
lei. fin să consemnez și 
faptul că activitatea de 
industrie mică ne-a adus 
670 000 lei, cu 156 000 lei 
mai mult decît ne anga
jasem la începutul anului.

într'eprinde- 
de

Lupeni 
toamna 

anului 1977, în urma indi
cațiilor secretarului gene
ral al partidului, .tovarășul 
Ni colac Ceav.șescu, pen
tru mai buna aproviziona
re a oamenilor muncii din 
Lupeni și Uricani, fiind în 
acest sens „soră geamănă" 
cu întreprinderea similară 
din Vulcan. Ca în ■ orice 
început, greutățile sînt 
nerente, dar iată că, ,î 
binînd profesionalitatea, 1 
periența lucrătorilor 
merciali mai vîrstnici- 
entuziasmul celor

care 
„du- 

comer- 
cu 
in-

îmbunătățit, 
întreprinde- 
care au fo- 

această zes- 
au asigurat 

. comerț 
solicitu

de
Ni- 

pl an 
cres-

i- 
îm- 
ex- 
co- 
cu 

tineri, 
s-a petrecut o fericită os
moză, care a avut un rod 
fertil — depășirea sarcini- 

' lor de plan și a angaja
mentelor asumate în între
cerea socialistă. Spațiile 
comerciale au crescut sim
țitor, în condițiile în 
au dispărut multe 
ghene" improprii 
țului, aprovizionarea . 
mărfuri alimentare și 
duștriale s-a 
însă oamenii 
rii au fost cei 
losit eficient 
tre materială, 
desfășurarea unui 
civilizat, p'lin de 
dine și respect față 
concetățenii orașului 
velul depășirilor de 
ilustrează pregnant 
terea puterii de cumpăra
re, a nivelului de viață 
material și spiritual 
oamenilor muncii din 
țadela mineritului 
nesc.

al 
ci- 

roinâ-

Ilustrații :

Ștefan NEMECSEK

Aspect dîn cadrul emflplexului alimentar nr. 290, cea mal mare unitate de 
profit din Lupeni,

în 
de 

co*

Excelentele rezultate re
purtate de colectivul I.C.S. 
Mixtă Lupeni evidențiază 
creșterea spectaculoasă a 
bazei materiale, eforturile 
lucrătorilor Comerciali pen
tru a oferi concetățenilor 
tot mai multe mărfuri, 
condiții exemplare 
servire. Deși rețeaua 
mercială nu este total spe
cializată pe profile - de
ziderat ce se va împlini în 
anul viitor, cînd in noul 
centru civic vor funcționa 
mai multe magazine -, co. 
lectivele de lucrători co
merciali se află într-o per
manentă competiție de a- 
sigurare a unei serviri 
prompte, ireproșabile. In 
acest sens, șefa biroului 
Comercial, Stela Nicula, ne 
împărtășea opiniile sale.

- Respectarea normelor 
eticii socialiste, preocupă

• în 11 luni s-au realizat 6 4o4 000 lei
■ă care depășește beneficiul anual planificat

• S-au desfăcut mărfuri alimentare și industriale 
valoare de 4 1 
plan

e în
însumează
publice 2 770 000

■if

m 
de

sectorul alimentar, depășirea desfacerilor
3 486 000 Ici, iar în domeniul alimentației 

Ici'

• Activitățile de industrie mică (producția pro
prie) au asigurat beneficii suplimentare de. 155 000 lei.

• în. afara m ă r f u r i lor . con t rac ta te la -? 
nul ui trecut, au fost oferite cumpărătorilor din 
peni și Uricani produse alimentare și industriale în- 
sumînd aproape 20 000 000 lei

sfîrșitul a- 
>r din Lu

ț

• Prin darea în folosință a unor noi U 
montare, de alimentație publică și industriale, zestrea 
comercială..a. .Lupeniului a

• In anul viitor vor fi 
spații comerciale noi, prin 
de alimentație publică și a
rele blocurilor 4 și 5 din noul fientru civic.

Deziderate împlinite -

rile ferme pentru desfășu
rarea unui climat sănătos 
in relația lucrător comer- 
cial-client se oglindesc ți 

*în performanțele excelen
te dobindite de tinerii noș
tri colegi la tradiționalele 
concursuri de breaslă. Ast
fel, bucătăreasa Maria 
Cimpeanu de la restauran
tul „Cina** a cîștigat faza 
județeană a concursului 
de bună servire și a parti
cipat la finale* pe țară. In 
acest context, se înscriu și 
măsurile inițiate de condu, 
cerea întreprinderii pentru 
calificarea ți specializarea 
personalului. Un exemplu 
concret. In „topul" bucă
tarilor din Lupeni, pe pri
mele două locuri figurează 
Ileana Nagy (Laboratorul 
de preparate culinare) și 
loachim Afbescu („Jiul"). 
Amindoi vor fi trimiși la

sporit cu 1845 mp 

date în folosință 4000 mp 
inaugurarea complexului 
unor „magazine la parte- 

specializare pentru a deve
ni maiștri în arta culinară. 
Prin succesele obținute în 
activitatea de zi cu zi și 
prestigiul de vad comer
cial dobîndit de unitățile 
lor, s-au remarcat in a- 
cest an colectivele maga
zinelor alimentare nr. 367 
(condus de Victor Brașo- 
veanu și David Mihai), 261 
(Lucreția Donciu), 277 (Ni
cu Florea), 268 (Minerva 
Medrea). Din sectorul ali
mentației publice se deta
șează, prin înaltă profesio- 
naiitate și servicii la înăl
țimea așteptărilor, colecti. 
vele cantinei-restaurant 
(Dorina Dochițu și luliana 
Nagy), ale unităților 
(Vașile Șerjzy și 
Albescu), „Cina"
Popa și Gheorghd Dochițu), 
al magazinului de Confec
ții 332 (Irma Pop) și multe

Jiul" 
loachim 
(Moda

Magazinul 370 Menaj, una dintre 
merciale deschise recent în noul cent)
șului Lupeni,

— Statistica, ne declară 
tînărul economist Gheor- 
ghe Toma, directorul I.C.S. 
Mixtă Lupeni, ne ajută 
să ilustrăm dinamica ■ dez
voltării întreprinderii noas
tre. La înființare; 
rele alimentar, 
ție publică și i 
dispuneau doar de : 
mp spații comerciale, 
acest an, în condițiile 
care „Lipscaniul" 
niului e pe cale de 
riție, am ajuns la 
mp. în .anul viitor 
înregistra uri salt .

sectoa- 
alimenta- 
industrial 

9 530 
în 
în 

Lupe- 
dispa- 
11 375 

vom 
uri salt remar

cabil — în . noul și moder
nul centru civic vom inau
gura o cofetărie, alte ma
gazine nealimentare, care, 
împreună cu complexul 
de aii rțîe publică (res 
taurant, linie de autoservi
re, unitate Gospodina, be
rărie, patiserie, terasă 
— capacitate 1000 locuri) 
totalizează 4 000 mp.

— Autoservirea nr. 290, 
concluzionează Constan
tin lonașcu, unul dintre

Secret... public
Restaurantul „Cina*

nu mai are nevoie de ■- 
zentare ca vadKcome^ăl. 
Zilnic, aici, sîTmTprv'para’c n> 
patru feluri I. li)—12 fc- 
luri 11, din carne, legume 
etc. In rafturile Ilarului 
am găsit băuturi pentru 
toate preferințele.

— Dacă nu te interesea
ză buna aprovizionare a 

lucrăte- 
Gheorghe 

in 
din 

ma- 
Per- 

precum 
Iftene,

uni tații, remarcă 
rul gestionar 
Dochițu, te poți trezi 
postura, de a ridica 
umeri cînd clienții își 
nifestă preferințele, 
sonalul „Cinei1 — 
ospătarul Tiberiu 
colegele sale Lenuța Sbo- 
ra, Aurica Zgura sau Ni- 
culina Trepăduș — se stră
duiește să creeze un di
luat familial, de recreere.

Așadar, iată un secret... 
public. Parafrazînd un 
vechi proverb, lucrătorul 
comercial sfințește... firma 
unității sale.

unitățile '«Q- 
cențru civic al oro

în 
zilei 

de

a
Aceasta 
devenit deja 
vad. comercial.

modern

cu
consumatori, 

tenită
’ în 

r comerciali vom 
activitatea la

așteptate, in a- 
noi toți oamenii 

din întreprindere 
ne vom 

șar-

șefii ei, a fost pusă 
funcțiune- cu prilejul 
de 1 Mai 1982 ; lună 
lună ne-am depășit planul 
în noiembrie plusul 
facerilor 
lei. 
am 
țuit 
un 
spațiu, o bună aprovizio
nare cu produse .solicitate 
de consumatori.. Printr-o 
necontenită muncă de' e- 
ducație în rînd'ul lucrăto
rilor comerciali vom ridi
ca activitatea la cotele 
exigenței așteptate. In 
cest fel, 
muncii i 
ne facem datoria, 
îndeplini și depăși 
cinile de plan.

Iată dezideratul 
al lucrătorilor 
din Lupeni, care 
cretizează în 
cotidiană, succesele 
1982 se vor continua, așa
dar, în viitoarele lor cer
titudini și împliniri.

des-
atins 500 000 
înseamnă că 

un pre-
Avem 

și . bine utilat

unanim 
comerciali 

se con- 
activjtatea 

anului
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ve-

și

la

imbunătăți- 
□ activității 
organizațiilor 

Să dezvoltăm

(Urmare din pag. li

PARTIDUL - CENTRUL VITAL 
AL NAȚIUNII NOASTRE

și adeziunii plenare a po
porului român la politica 
internă și externă clarvă
zătoare, profund 
a partidului și statului nos
tru - politică al cărui 
neobosit promotor este to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
încercat conducător înzes
trat cu cutezătoare gîndire 
revoluționară. Căpătă o 
insemnătate deosebită ide
ea, cuprinsă in Raport : 
„împlinirea misiunii isto
rice a partidului, a rolului 
său de forță politică con
ducătoare, de centru vital 
al societății noastre socia. 
liste impune 
rea continuă 
organelor și 
de partid.
mai puternic democrația de 
partid, să întărim spiritul 

critik. și autocritic, atitudi- 
Hiu fermă față de lipsuri. 
O atenție deosebită trebu
ie să se acorde activității 
de organizare a muncii in 
vederea îndeplinirii sarci
nilor in toate domeniile, 
repartizării mai bune a ca
drelor in toate sectoarele".

Sînt indicații și îndem
nuri, sînt exigențe care vin 
să jaloneze cu mare forță 
de orientare calea concre. 
tă de urmat pentru afir
marea partidului nostru ca 
centru vital al societății 
socialiste pentru . îndepli
nirea înaltelor răspunderi 
ale organizațiilor de partid, 
ale cadrelor politice, ale 
tuturor comuniștilor în 
derea perfecționării for
melor și mijloacelor activi
tății politice de masă in 
scopul mobilizării oameni
lor muncii la transpunerea 
în viață a hotăririlor 
programelor adoptate de 
Conferința Națională, 
realizarea sarcinilor pla
nului unic de dezvoltare e- 
conomiep-sociată din pe- 

4n anilor 1983-1985 a

-

actualului cincinal. Un lu
cru este cert : imbunătă- 
țirec substanțială a mun
cii, realizarea dezideratu. 
lui unei noi calități în 

realistă țoate domeniile de activi
tate impun dinamizarea 
întregii munci de partid, 
desfășurarea ei la înaltele 
exigențe stabilite de Con
ferința Națională. Numai 
în acest fel, numai acțio- 
nînd cu toată hotărîrea 
pentru îmbunătățirea sti
lului și metodelor de mun
că, pentru perfecționarea de a întări 
muncii și conducerii 1 
lective și, totodată, pentru 
creșterea răspunderii 
sonale, numai întărind con- r .................,..
tinuu rindurile partidului, tuturor oamenilor 
ridicînd nivelul politico-i
deologic al comuniștilor va 
spori forța de acțiune ș. 
unitatea de luptă a partî. 
dului. Cu. o astfel- de ca
pacitate și forță de acțiu
ne, partidul trebuie să se - 
afirme mai mult ca oricînd 
în această etapă istorică, 
să. abordeze problemele a. 
tît. de complexe ale dez
voltării viitoare economi- 
co-sociale a țării, să gă
sească soluții de rezolvare 
o unor contradicții deter
minate de conjunctura ac
tualei crize mondiale, pen. 
tru a asigura dezvoltarea 
mai puternică, sănătoasă, 
a bazei tehnico-materialc, 
creșterea și mai mult a 
forțelor de producție și 
adincirea relațiilor sociale 
socialiste - toate acestea 
constituind garanția asi
gurării mersului neclintit 
al țării noastre pe calea 
progresului și înfloririi.

Puternica organizație de 
partid, comuniștii din Valea 
Jiului au desprins cu 
plină receptivitate și 
ponsabi litote sarcinile 
le revin din orientările, 
zele și bogăția de 
cuprinse în Raportul 
cretarului general al partî.

dului prezentat la Confe
rința Naționala. Raportîn- 
du-se la aceste orientări și 
exigențe de excepțională 
însemnătate, fiecare orga
nizație de partid din mu
nicipiu este’ ferm hotărîtă 
să adopte un stil de mun
că dinamic, să acționeze 
fără preget pentru întări
rea’disciplinei și a demo
crației interne de partid, 
pentru aplicareo întocmai 
a hotăririlor organelor su
perioare și a celor proprii, 

intransigența 
co- față de orice neajunsuri și 

lipsuri, a întări1 procesul de 
per. educație si de ridicare a 

nivelului de conștiință al 
muncii.

Militind în această direc
ție și ocționînd în acest 
fel, fiecare organ și orga
nizație de partid are cer
titudinea că își va îndepli
ni cu prisosință rolul în 
mobilizarea colectivelor de 
oameni aî muncii din . Va
lea Jiului la îndeplinirea 
obectivului de importanță 
strategică stabilit de partid 
pentru dobîndirea inde
pendenței energetice a țării: 
sporirea producției de căr
bune, realizarea exempla
ră a sarcinilor în acest 
important domeniu. în anii 
1980—1985 ai cincinalului. 
Drept etalon de autoana
liză exigentă, de acțiune 
permanentă pentru îmbu
nătățirea continuă a pro
priei munci, organizațiile 
de partid din municipiu, 
toți comuniștii și-au însușit 
ideea călăuzitoare a secre. 
tarului general al partidu
lui potrivit, căreia : 
vitatea organizațiilor 
partid de orice fel, a 
muniștilor ți activiștilor, 
tuturor cadrelor trebuie
predată nu după vorbe, ci 
după rezultate, după devo
tamentul față de partid, fa
ță de interesele maselor de 
oameni ai muncii, ale pa
triei, față de cauza socia
lismului".

S-au deschis 
orășelele 
copiilor!

(Urmare din pag. I)

noutăți din lumea co-_ 
piilor și, ca principal 
punct de atracție, se 
pot viziona proiecții 
cu filme de desene a- 
nimate atît de plăcute 
pentru toate virilele.

Toți cei ce au con
tribuit la realizarea o- 
rășelului copiilor din 
Vulcan, cei ve alcătu
iesc și prezintă progra
mele de fiecare zi me
rită felicitări.

Am asigurat condițiile necesara

,Acti- 
de 

co- 
a 

ti
de-
res- 

ce 
te- 

icței 
se-

(jUrmare din 'pag. 1) 

următor. Astfel față de 
49 de complexe aflate în 
dotarea minelor noastre 
în acest an, în 1983 nu
mărul lor va crește cu în
că 24, toate acestea fiind 
de construcție româneas
că, avînd deschideri cu
prinse între 0,8 și 4,4 m. 
Numai cu complexele me
canizate vom extrage, în 
anul viitor, 4,5 milioane 
tone de cărbune, ceea 
ce reprezintă 37,5 Ia sută 
din totalul producției pe 
care o vom obține. în a- 
ccst an ponderea produc
ției extrase cu complexe 
mecanizate este de 30 la 
sută din totalul producției 
obținute.
■- In ceea ce privește folo
sirea combinelor de înain
tări, amintesc doar că 
în 1983 numărul acestora 
se va ridica la 62 față 
de 50 în acest an.

— Alte măsuri, acțiuni 
întreprinse pentru asi
gurarea condițiilor ne
cesare îndeplinirii inte
grale a prevederilor de 
plan stabilite pentru 
anul 1983?

— Specialiștii noștri
minieri au făcut cercetări, 
au elaborat studii . pentru

modernizarea actualelor 
fluxuri tehnologiei-. Am 
trecut la acțiune încă din 
acest an pentru Că 1 ani 
învățat din neajunsurile 
cu care ne-am confruntat 
pe parcursul timpului tre
cut de la introducerea în 
ritm susținut a mecaniză
rii, Astfel, exemplificăm 
cu oproduetivitățile obți
nute în abatajele dotate 
cu complexe . mecanizate 
în condițiile unor fluxuri 
care prezentau locuri în
guste și cu fluxuri optime 
de producție obținute la 
aceeași unitate minieră : 
la mina Petrila obținem 
dintr-un .abataj dotat cu 
complex mecanizat — în 
condițiile creării unui 
flux tehnologie optim — 
productivități cu 50 la su
tă mai mari, decît în ca
drul unor abataje cu ace
eași dotare, dar cu flux 
tehnologic învechit, depă
șit de actualul stadiu de, 
dotare tehnică a minelor, 
în acțiunea de moderniza
re a fluxurilor tehnologi
ce sînt cuprin'se în mod 
deosebit întreprinderile 
miniere Petrila, Aninoa- 
sa. Vulcan, Bărbăteni și 
Tlricani. Mai exact, între
prinderile miniere care 
nu au produs la nivelul

dotări! tehnice, a condiți
ilor create pentru realiza
rea integrală, ritmică a 
prevederilor de plari.

Și, ca un ultim punct 
care . este . legat de prelua
rea sarcinilor de plan ale 
anului’ 1983, amintesc un 
aspect deosebit de impor
tant, deși nu ușor de rea
lizat, deschiderea de noi 
cîmpuri miniere, cum ar 
fi de exemplu în Estul 
bazinului cîmpurîle Răs
coala și Iscroni, iar în Ves
tul Văii Jiului — Valea de 
Brazi și extinderea carie
rei Cîtnpu lui Neag.

Sintem convinși că prin 
măsurile întreprinse vom 
asigura condițiile nece
sare îndeplinirii integrale 
a prevederilor de plan 
pentru 'anul 1983, conștienți 
fiind că numai. astfel pu
tem contribui la câștigarea 
independenței - energetice 
a țării, la creșterea nive
lului de trai al minerilor 
noștri, a bunăstării oame
nilor muncii din țara noas
tră. Deviza noastră a fost 
și va rămîne niereu : 
TĂRII CIT MAI MULT 
CĂRBUNE,. DE CIT MAI 
BUNĂ CALITATE Șl CIT 
MAI IEFTIN.

2>e fa o duminica !u alta

COVORUL DE STELE
Cărarea știută pe dina

fară poartă «grupurile ve
seliei. A nins trei zile și 
cei din față deschid cu 
greu pirtie. Ca buldozerele! 
Din piepturile înfierbinta- 
te, țișnește respirația să
nătoasă tonifrată de aerul 
tare. Privirile fură din 
mers imaginile de basm, ri
sipite cu dărnicie de meș
terul natură. Ciuperci u- 
riașe, căciuli mari ca bra
zii, ciorchini cit roata ca
rului, toate într-o singură 
nuanță. Alb, alb, alb... Un
deva albul se întîlnește cir 
albastrul, linie ... sinuoasă, 
hotar al crestelor • semețe 
înălțate spre soare' pre
cum coloanele brânairșie- 
ne. Șirul indian se oprește 
pentru o clipă admîrind 
frumosul alpin, irealul fru
mos alpin, cș copleșește și 
înalță deopotrivă, înno
bilează sufletele, inoculea
ză cu forța sănătate tru
pească, radiază bucurie. 
Moment de extaz, apoi și
rul iși continuă ascensiu
nea,

în pragul poienii, aibă 
și ea, apare cabana. Capul 
de coloană marchează 
clipa prin chiot de munte. 
Holario ! Răspund in e- 
cou glasurile din spate. Un 
ultim efort și casa munte
lui se umple de tinerețeo

veșnică a turiștilor fără 
vîrstă...

Dar ceva nu se petrece 
ca întotdeauna. Grupurile 
contopite de-acum, par 
mai preocupate, se abat 
de la ritualul obișnuit, pre
gătesc un protocol aparte. 
Sala... de mese strălucește 
de curățenie. Ghirlande 
de cetină ornamentează în
căperea unde se va petre
ce acel „ceva" atît de 
așteptat. Cei prezențî dau 
mai multă atenție ținutei, 
fetele stau mai mult în 
fața oglinzilor, din rucsa
curi apar obiectele vesti
mentare mai pretențioase. 
Printre perechi, printre oas. 
peții cabanei domnește 
neastîrripărul... Parcă toți 
sînt perechi, să fie o sim
plă coincidență... ?

Mai trece un ceas și în
că unul. Cineva, ieșit 
pentru o clipă din febra 
pregătirilor, aduce veste 
de afară : pe mantia her- 
meliției albe, luna — și ea, 
in rochie argintie de bal ; 
pe cer s-a așternut ccvor 
de stele, sute, mii, milioa
ne. Toți dau năvală să 
vadă minunea. Din piep
turi scapă exclamații de 
admirație și ca la un sem. 
nai — de nimeni dat —. și
rul se reînfiripează să 
prindă carnavalul stelelor. 
Frumusețea nopții de iar-

nă montc.iă, țișnește din 
toate părțile. Din virfuri de 
brad, de pe crengile dol
dora de zăpadă, din flori
le de gheață risipite peste 
tot, din urmele de jderi, 
vulpi» cerbi, din peisajul 
alb estompat de filtrul 
albăstrui al nopții cu lună 
plină. Fericitele perechi 
abia pășesc timorate, 
in sanctuarul diafan al co

vorului de stele. Dor, pre
sate . de timp, se reîntorc 
la casa muntelui. E mo
mentul să descoperim mo
tivul grabei lor. Vor petre
ce cumpăna anilor în to
vărășia munților, în- mijlo
cul tabloului mirific al 
covorului de stele. Revelio. 
nul turiștilor poate să în
ceapă !

Aurel DULA

Cronică nerimată (86)
• Nu vă grăbiți. Soarele e garantat pentru Cinci 

sute de miliarde de ani. ..
• Cînd cei învinși simulează victoria, tremură

roata istoriei. p.
• Rid și pling alternativ. Viață de om.
9 Stelele nu luminează. Ne arată numai că po

sedă lumină
• Unii îngroapă ce-au găsit alții ea să poată 

fpefe ei mai tîrziu o descoperire. '

Valerin. BUTULESCU

STIATI CA'...
..autorul primului. curs 

telegrafie și telefonie 
fără fir {București 1927) 
Șergiu Codrea, este inven
tatorul unui sistem de te
leviziune brevetat în 1935?

...primul tur ciclist 
României a avut loc 
1934 ? Ruta de 1026 
împărțită în 
și str&hățînd 
re.ști, Buzău, 
cău, Brașov, 
București a I 

70 cicliști

al 
în 

km, 
etape
Bucu- 

Ba-

șapte 
orașele
Brăila,
Sibiu, Pitești, 
fost „atacată" 

de 70 cicliști la 5 august 
și încheiată, la 19 august,

Epigrame
SFAT MEDICAL: 

Doctorul i-a dat un sfat:, 
,Te lași, cu totul, 

de fumat, 
șl de femei, nu uita asta!" 
„Nu n-am să uit! deci 

trebuie să-mi las 
neVâsta 1"

de numai 19. Cursa a fost 
cîștigatâ de bulgarul Ma
rin Nicoloff în 11 de ore 
și 14 minute.

Gheorghe
Școlii

radiocomu- 
>»--•. le i, 
U O $
acvenjâ.
,.-,e

ÎB

...profesorul 
Carțianti, creatorii- 
românești de 
nicații, a realizat 
instalații de em'j s 
cu modulație d? • 
cu ele transmițin 
le dintîi emisiuni 
mentale de raa.oțvi 
ne pe unde nu- 
România (1947—

medicale
O PACIENTĂ TÎNARA 
„Doctore, să mă dezbrac?" 
„Evident, ce întrebare?!" 
...el acuma ce vă doare?" 
„Ochiul drept, dar foarte 

tare".

Mircea ANDRAȘ
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Casa editorială din Roma, „Editori Riuniti", 
a publicat volumul

î^icolae Ceaușescu, „Scrieri alese 1981“

CETĂȚENI!
Sticlele și borcanele goale se pot preda 

magazinelor Alimentara și de legume-fructe
• Ia schimb ;
• contra marfa;

*' • sau numerar.

ROMA 25 (Agerpres). 
Răspunzând largului inte
res al opiniei publice ita
liene fața de personalita
tea marcantă ^a președin
telui României, față-; de 
gîndirea sa novatoare, cu
noscuta casă editorială 
din Roma „Editori Riuniti" 
a publicat volumul Nicolae 
Ceaușescu „Scrieri alese 
1981“.'

Cartea înmănunchează o 
amplă culegerede extrase 
din cuvîntări, expuneri, 
interviuri ale secretarului 
general al partidului, tra- 
tind aspecte majore ale 
politicii; interne și externe 
a României socialiste.'

Apărut în condiții gra
fice deosebite, volumul se 
deschide cu un portret al 
tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, și cuprinde 16 capi
tole.

Cel dintîi, intitulat „E- 
vocări istorice",. prezintă 
pasaje semnificative din 
cuvântarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu rostită 
la București, ia 8 mai 1981, 
cu prilejul împlinirii a 60 
de ani de la crearea Parti
dului Comunist Român. 
Cititorii italieni pot
cunoaște astfel < con
dițiile in care a luat fiin
ță partidul, drumul 
său de luptă revoluționară, 
îndelungată, plină de jert
fe. Sinț publicate extrase 
în care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu subliniază că 
partidul este continuato

rul celor mai înalte tra
diții de luptă ale poporu
lui român pentru elibera
te națională șt socială, 
pentru independență.

Următoarele capitole sînt 
consacrate rolului cres- 
cînd al partidului în con
ducerea democratică a so
cietății. Este evidențiat 
astfei faptul că dezvolta
rea economică și socială 
a patriei noastre s-a rea
lizat armonios și în con
cordanță cu procesul de 
perfecționare a democra
ției socialiste. Extrasele 
prezintă publicului italian 
ideile novatoare ale pre
ședintelui Nicolae 
Ceaușescu în ceea ce pri
vește problematica cons
trucției socialiste în țara 
noastră, rolul P.C.R. în 
prrcesul de edificare a so
cietății socialiste multila
teral dezvoltate, perfec
ționarea sistemului demo
crației socialiste, consoli
darea unității întregului 
popor.

Un spațiu amplu este a- 
cordat dezvoltării econo
miei ; românești și perfec
ționării organizării sale, 
realizărilor remarcabile a- 
le României în îndeplini
rea planului cincinal 1976 
— 1980, precum și în pri
mul an al cincinalului ac
tual.

Un capitol aparte con
ține referiri la cultura și 
creația artistică româneas
că, aflate în slujba între
gului popor, la sarcinile 
educative ale artei în ope
ra de deplină afirmare a 
personalității umane.

Din cuvântările, inter
viurile și celelalte luări 
de poziție ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu în le
gătură cu situația interna
țională, editura , italiană 
a selectat aprecierile se
cretarului general al parti
dului cu privire la trăsă
turile epocii contempora- 
ne^precum și la mutațiile 
revoluționare survenite în 
lume. Extrasele din lucră
rile președintelui Nicolae 
Ceaușescu incluse în acest 
capitol prezintă cititoru
lui italian analiza științi
fică, realistă făcută feno
menelor și evoluțiilor e- 
pocii contemporane, ten
dințelor situației interna
ționale, raportului de for
țe pe plan mondial.

Un spațiu important, în 
cadrul capitolelor, privind 
relațiile internaționale a- 
le țării noastre, e.ste acor
dat raporturilor de colabo
rare ale României cu cele
lalte țări socialiste, cu 
țările în curs de dezvolta
re, cu țările nealiniate, cu 
statele capitaliste dezvol
tate.

Un important capitol 
este consacrat prezentării 
activității' neobosite a pre
ședintelui Nicolae 
Ceaușescu, a României so
cialiste în direcția păcii 
și dezarmării în Europa, 
pentru ca pe continentul 
nostru să nu mai fie ins
talate noi rachete nucleare 
și să fie înlăturate armele 
atomice.

în același capitol sînt 
inserate extrase privind 
aprecierile tovarășului

Nicolae Ceaușescu referi
toare la rolul crescînd al 
maselor populare în lup
ta pentru pace, pentru e- 
dificarea unei lumi mai 
bune și mai drepte.

Raporturilor Partidului 
Comunist Român cu miș
carea comunistă și munci
torească internațională le 
este consacrat un capitol 
care relevă, între altele, 
tradițiile de solidaritate 
militantă ale comuniști
lor români cu forțele pro
gresiste de pretutindeni.

Ultimul capitol al volu
mului, intitulat în mod 
sugestiv „Perspective", 
înfățișează pe larg citito
rilor marilor obiective și 
sarcini ale planului de 
dezvoltare economică și 
socială pentru perioada 
1981—1985.

Apariția acestui nou vo- 
lum din seria de „Scrieri 
alese", ce vine să continue 
acțiunile editoriale simi
lare atît din Italia cît și 
din alte țări, este numită 
să prezinte publicului ita
lian o imagine cît mai 
cuprinzătoare, sintetică și 
exactă a stadiului actual 
de dezvoltare economică 
și socială a României, a 
perspectivelor sale . Tot
odată, editarea volumului 
ilustrează încă o dată, în 
modul cel mai elocvent 
prestigiul de care se bu
cură România în - lume, 
personalitatea politică emi
nentă a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, acti
vitatea sa neobosită pentru 
pace și colaborare inter
națională.

Contribuiți, astfel, la reintroducerea în 
circuitul economic a unor însemnate resur
se materiale.

La orice masă 
preparate din pește 

congelat!

Manifestări consacrate 
aniversării Republicii

PRAGA 25 (Agerpres). 
Cu prilejul Conferinței 
Naționale a Partidului Co
munist Român și al celei 
de-a 35-a aniversări a 
proclamării Republicii, la 
ambasada României din 
Praga a fost organizată o 
gală de filme.

Cu același prilej, în sa
loanele ambasadei a fost 
deschisă o expoziție de fo
tografii înfățișînd imagini 
din dezvoltarea economi
că și social-culturală a 
României socialiste.

★
HAVANA 25 (Agerpres). 

Proclamarea Republicii în 
România a fost marcată 
la Havani prin mai multe 
manifestări, în cadrul că
rora au fost evidențiate 
semnificația actului isto
ric de la 30 decembrie

1947, succesele obținute de 
poporul român în opera 
de edificare a socialismu
lui, bunele relații româ- 
no-cubaneze.

★
ANKARA 25 (Agerpres). 

Cea de-a 35-a aniversare 
a proclamării Republicii 
a prilejuit la consulatul 
general de la Istanbul al 
țării noastre organizarea 
unei seri culturale româ
nești. în cadrul unei ex
poziții de carte și de fo
tografie au fost înfățișate 
succesele obținute de po
porul român în anii cons
trucției socialiste. La loc 
de frunte au fost expuse 
opere ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Despre 
semnificația evenimentu
lui a vorbit consulul ge
neral al României, Miron 
Sava.

LA DAMASC S-AU
DESFĂȘURAT lucrările 
plenarei Comitetului Cen
tral al Partidului Baas 
Arab Socialist din Siria. 
O atenție deosebită în ca
drul dezbaterilor a fost 
acordată situației din lu
mea arabă după agresiu
nea israeliană în Liban. A 
fost reafirmată solidarita
tea Siriei cu cauza dreap
tă a poporului palestinian 
în apărarea drepturilor sa
le legitime.

STAREA SĂNĂTĂȚII. 
LUI BARNEY CLAKK, 
PRIMUL OM CĂRUIA, LA 
2 DECEMBRIE, I S-A 
GREFAT O INIMĂ ARTI
FICIALA, este satisfăcă
toare — apreciază medi
cii spitalului din Salt Lake 
City (statul Utah), unde

se află pacientul. Vineri, 
Barney Clark a fost insta
lat într-un fotoliu portabil 
și însoțit de o echipă de 
medici și de echipamente, 
în greutate totală de 150 
kilograme, care îi asigură 
funcționarea inimii, a vi
zitat o parte a acestui cen
tru medical, unde se află 
de la 29 noiembrie.

FORȚELE INSURGEN
TE SALVADORIENE AU 
CAPTURAT, în ultimele 
48 de ore, importante can
tități de arme și muniții 
din mîna trupelor trimise 
împotriva lor în regiunea 
La Palma, din departa
mentul Chalatenango, un
de Frontul Farabundo 
Marți pentru Eliberare Na
țională a ocupat noi pozi
ții de luptă,. transmite 
Prensa Latina. Schimburi 
intense de focuri s-au dat 
la El Barrancon și Taju- 
tla, informează '„Radio 
Venceremos".

• Preparatele din pește congelat sînt gus
toase și în întregime asimilabile.

• Peștele congelat este un aliment de ba-
ză fiind bogat în proteine, grăsimi, fosfor și Â 
vitaminele A + D. I

De vînzare în magazinele specializate de 
pescărie, în magazinele Alimentara, și prepa
rat, în unitățile GOSPODINA și de aîintor-’*ie 
publică.

Mica publicitate
ANUNȚURI DE FAMILIE

memento
FILME

26 decembrie
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Provocarea
dragonului ; Unirea : Aș
teptarea.

LONEA : Orgolii.
ANINOASA : Tess, I-II. 

^VULCAN — Luceafă
rul : Un saltimbanc la 
Polul Nord.

LUPENI — Cultural : 
Nea Mărin miliardar.

URICANI : Frontiera.
27 decembrie

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Cine iubește și

lasă ; Unirea ; Milioane
le lui Fairfax.

LONEA : Lanțul amin
tirilor, I-II.

VULCAN — Luceafă
rul : Centrala este în e- 
misie. . ■ ■

LUPENI — Cultural : 
Grănicerii.

URICANI : Regina din 
Tîrnovo.

■ '/ TV. • •
26 decembrie

8,00 Republică, mărea
ță vatră.
Emisiune literar-
jpuzicală. ’

8.30 Almanahul fami- 
liei. .

9,00 De sb&jă patriei. .
9.30 Bucuriile muzicii.

10,00 Viața satului.

11,45 Lumea copiilor. U ; 
13,00 Album duminical.

14,00 Desene animate. 
— Floarea din grădină.
— Anul sportiv 1982 

(1).
18,30 Micul ecran pentru 

cei mici.
18,50 1001 de seri. 
19,00 Telejurnal.
19,25 Republica la a 35-a 

aniversare.
• Din cronica marilor 

împliniri socialiste.
19.40 Muzică populară.
20,00 TelecinCmateca. Că

lătoria. ■■
- Producție . italo- 

franceză — Pre
mieră" TV.

21.40 întilnire cu opera, 
opereta și baletul.

22.15 Telejurnal,
' 0' Sport, v.

27 decembrie
' / .<*■!? ■

15,00 Telex.
15,05 Emisiune. în limba 

maghiară.
17.50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.
20,20 A patriei cinstire 

— moment poetic 
dedicat Republicii',

20,30 Panoramic econo
mic.

20.50 Film artistic. Furtu
na, Producție a Stu
dioului cinemato
grafic București.

.22,00 Telejurnal.

UN gînd de pioasă aducei’e aminte celui care a 
fost

Prof. RĂDOESCU DUMITRU
Din. partea celor care l-au cunoscut și apreciat, 

sincere condoleanțe familiei îndoliate. (1565)

Mama, soția, fiica și familia îndurerată anunță 
încetarea din viată a scumpului lor

RUS GAVRIL
în vîrstă de 62 ani. înmormîntarea va avea loc luni, 
27 decembrie, ora 14, din strada Vasile Roaită, bl. 
7, Petroșani.

îi vom păstra veșnică amintire.

COLECTIVUL I.M, Paroșeni anunță stingerea 
din viată a celui care a fost

ANTON CALOXILOS - ;fî
dispecer al minei. ,;£

Sincere condoleanțe familiei îndoliate, (Î564)

FAMILIA Caloxilos Gheorghe profund îndurerată 
anunță încetarea din viată a scumpului lor tată 

ANTON CALOXILOS
înmormîntarea are loc azi, ora 14, din stracfc^ 

Bulevardul -Victoriei nr. 13 Vulcan.
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