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1965-18 ani de la Concresul al IX-lca al P.C.R.—1983

I Repere ale unei 
dezvoltări economice 

și sociale fără precedent 
in Valea Jiului

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, a sosit, 
vineri, 22 iulie, la Moga
discio, într-o vizită oficia
lă de prietenie în Repu
blica Democratică Somalia,

la invitația tovarășului 
Mohamed Siad Barre, se
cretar general al Partidu
lui Socialist Revoluționar 
Somalez, președintele Re
publicii Democratice So
malia.

Conducătorul partidului 
și statului nostru este în
soțit în această vizită de 
tovarășii Gheorghe Oprea,

Ștefan Andrei, Vasile Pun- 
gan, Silviu Curticeanu, 
Constantin Mitea.

La coborîrea din avion, 
președintele N i c o 1 a o 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt întîmpinați 
cu deosebită prietenie și 
căldură de tovarășul Moha-

(Continuare in pag. a 4-a)

Obiectivele construite în anii rodnici 
de după Congresul al IX-lea al partidu
lui constituie tot atitea repere care ja
lonează hărnicia constructorilor. Iată 
doar cîteva din aceste obiective.

■ 1975 : Modernizarea preparației din 
Lupeni, finalizarea bazei didactice din 
Paring a I.E.F.S. București.

■ 1976 Incinta puțului nr. 4 Live- 
zeni

■ 1979 Punerea în funcțiune a Prepa
rației pentru cuarțul de Șiglău din U- 
ricani

■ 1980 Preparația Coroești
■ 1981 Cantine miniere la Vulcan,
■ 1982 Blocuri de garsoniere pentru 

nefamlliști la Aninoasa, Vulcan, Lupeni 
și Lonz?a, Stadionul din Petroșani, Liceul 
industrial din Vulcan, Baza de produc

ție secundară Vulcan, Instalația teles- 
caunului Brăița — Straja din Lupeni, 
Magazinul Universal „Jiul" din Petro
șani.

■ 1983 Puțul cu schip din Lupeni, 
Preparația Petrila, Incinta Sterminos 
Lupeni, Extindere spații învățămînt 
I.M.P., Modernizarea Teatrului din Pe
troșani.

In cei 18 ani de după Congresul al 
IX-lea al partidului au fost construite 
cartiere noi de locuințe la Petroșani, 
Vulcan, Lupeni, Petrila și Uricani, 17 
unități de invățămînt cu 356 săli de 
clasă, 10 dispensare medicale, spitalul 
municipal, 4 cinematografe și două case 
de cultură, alte dotări social-culturale, 
care dau noi valențe urbanistice locali
tăților Văii Jiului.
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încheierea vizitei oficiale 
de prietenie a tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU 
în Republica Zambia

Vineri, 22 iulie, s-a în
cheiat vizita oficială de 
prietenie a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre

tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, în 
Republica Zambia, efec
tuată la invitația președin
telui Partidului Unit al 
Independenței Naționale,
președintele Republicii
Zambia, dr. Kenneth David 
Kaunda, și a doamnei Bet
ty Kaunda.

Ceremonia plecării dis
tinșilor oaspeți români este 
precedată de programele de 
cîntece și dansuri pe care 
grupuri folclorice din ca
pitală le interpretează în 
onoarea lor.

Oaspeții români sînt sa
lutați la plecare de oficia
lități zambiene, precum și 
de șefii misiunilor diplo
matice acreditați la Lusa
ka.

La scara avionului, în 
semn de rămas bun, tova
rășii Nicolae Ceaușescu și 
Kenneth David Kaunda își

string mîinile cu căldură, 
se îmbrățișează. Președin
tele Republicii Zambia sa
lută- cordial pe tovarășa 
Elena Ceaușescu.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu adresează mul
țumiri gazdelor pentru os
pitalitatea de care s-a 

bucurat în timpul vizitei, 
exprimîndu-și convingerea 
că înțelegerile și docu
mentele convenite cu acest 
prilej vor conferi noi di
mensiuni dezvoltării în 
continuare a relațiilor de 
prietenie și colaborare ro- 
mâno-zambiene.

C ON ST R U C T ORII 
oameni ai împlinirilor socialiste 

(In pagina n 3-a)

Brigadierul Valerian 
Maxim, șeful de schimb 
Al. Kirali și Luca Mă- 
dărășan de la L.M. Dîlja.

In intimpinarea marii sărbători
a (liberării și a Zilei mineru'tti

4600 tone 
peste plan
Cel mai puternic colectiv 

de mineri din Valea Jiu
lui, cel de la I.M. Lupeni, 
continuă în aceste zile să 
extragă cărbune peste sar
cinile de plan. Joi, 21 iu
lie preliminarul zilei a 
fost depășit cu 947 tone, 
cu acestea, plusul cumulat 
de colectivul minei Lupeni 
se ridică la peste 4 600 to
ne de cărbune cocsificabil. 
Cu cele mai bune rezultate 
se înscriu minerii sectoare
lor III, IV și II.

La întreprinderea minieră Lonea

î Acțiuni energice, recuperări intense,
care trebuie permanentizate

________________________________________________________________________________________________________________

din 28 mai 1983 dată de 
conducerea minei s-au 
stabilit urmai oarele mă
suri : © începind cu 1 
iulie 1983, recalcularea 
producției pe sectoare și

ojdio&fenui de coma tiuită mute'icaACu

— și producția de la sur
pări.

In condițiile în care u- 
miditatea nu creează pro
bleme, măsurile care au 
fost stabilite urmează 

sași dovedească eficien
ța. Lucru care s-a și vă
zut chiar in ultima lună 
a primului semestru cînd 
cenușa a cotcrît la 40,4 
la sută. Lucru confirmat 
'și în primele două deca 
oe ale acestei luni pro 
centul de cenușă fiind 

depășit doar cu 1,9 pune 
te.

Discuția cu ing Dorina 
Gaboș, responsabila cu 
calitatea la I.M. Lenea, 
a relevat și alte căi prin 
care s-au stabilit măsuri 
de îmbunătățire a Calită
ții cărbunelui brut. In 
primul rînd s-a dublat 
numărul văgonetelor de 
steril claubat ajungîndu- 
se de la 50/zi la 105 și 
chiar 110/zi. Pentru o 
mai bună evacuare a ste
rilului se lucrează la

Ioan Al. TATAR
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S.S.H. VULCAN

Succesele 
de prestigiu— 
o confirmare 

a hărniciei 
și priceperii

Pentru colectivul de 
oameni ai muncii de la
S.S.H. Vulcan, încheierea 
primului semestru al a- 
nului s-a concretizat în- 
tr-un bogat bilanț de rea
lizări. Producția globală a 
fost depășită cu peste 
8 000 mii lei, iar cea mar
fă cu mai bine de 5 000 
mii lei. Tot în această 
perioadă au fost executați 
peste prevederile de 
plan 2 536 stîlpi SVJ. La 
capitolul piese de schimb 
pentru întreprinderile mi
niere, planul a fost de
pășit cu aproape 7 500 bu
căți piese executate. Pla
nul de servicii prestate 
unităților miniere (repa
rații capitale la utilajele 
din subteran, reparații 
stîlpi SVJ etc) a fost și 
el substanțial depășit plus 
5 546 mii lei. La atelie
rul în care se confecțio- 
nea ă plasă de sîrmă, m- 
J. > de plan a înregis- 

o depășire ce se ri
dică la 112 tone plasă. 
Atelierul de armături de 
mină TH din Paroșeni 
și-a depășit indicatorii 
de plan pe primul semes
tru al anului cu peste 450 
tone.

Sînt succese care fac 
cinste oamenilor muncii 
de la Scția de stîlpi hi

draulici din Vulcan, suc
cese pe care le dedică zi
lei Eliberării, marea noas
tră sărbătoare națională. 
In ce condiții au fost e- 
le realizate 7 Răspunsul 
ni-1 dă loan Ioana, se
cretarul comitetului de 
partid.

— Mobilizarea întregu
lui colectiv în vederea 
îndeplinirii sarcinilor de 
plan a stat în atenția con
ducerii secției încă de Ia 
începutul acestui an. Sta
bilirea de sarcini con
crete fiecărei brigăzi de 
lucru, numirea în frun
tea acestora a unor oa
meni bine instruiți profe
sional scăderea fluctua
ției, stabilizarea meseria
șilor din echipe — toate 
acestea au condus ca, la 
finele primelor șase luni 
din 1983, să ne prezen
tăm cu rezultatele bune 
pe care le-am arătat.

Am mai reținut din dis
cuția purtată la sediul co
mitetului de partid că, 
în perioada sus-amintită, 
un obiectiv prioritar a 
fost și acela al recuperă
rii unor subansamble de
Gheorghe VULCANEANU 

(Continuare în pag. a 2-a)

IMina Lonea nu ne-a 
obișnui* 1 cu rezultate spec- 
Itaculoase la calitatea căr

bunelui. Dar nici situații I critice care să alarmeze 
nu au fost decît arareori. 

| Totuși acest lucru merita 
o analiză mai atentă din 

I partea factorilor de deci
zie de la respectiva în
treprindere.

I Faptul că în acest an 
rezultatele au fost sub

I așteptări atît în trimes
trul 1 (42,7 la sută) cit

Iși în trimestrul II (41,3 
la sută) față de 38,0 la

Isută cit este stabilit a 
determinat conducerea 
întreprinderii să ia mă-J suri menite să redreseze 

I situația.
I Prin dispoziția nr. 133

brigăzi să se facă zilnic 
rebutîndu-se producția în 
funcție de rezultatele pri
mite de la C.T.C. © în 
zilele în care are ioc 
vreo surpai e, brigăzilo' 
și sectoarelor, la recalcu 
larea producției se adau
gă — in cunctie de probe



SlMBATA, 23 IULIE 1983

4

Inovațiile

a

I
i 
ș

ș
i

t

de străbătut atunci 
îl anticipăm, atunci 
dovedim ingeniozi- 
perseverență și mai 
pasiune. Toate aces-

cărucioa- 
vederea 

transpor- 
presa hi-

hidraulici 
ne-a vorbit

teles
vor 
cînd

ani 
lui 
în- 
iz-

atunei 
muncii de-

2

recuperări intense
tare

permanentizate
(Urmare din pag. I)

i

tre-

alte

Petro-

va

cit și 
este 

se pot 
parca

și popicarul Nicolae Croi
torii din Petri la. (M.B.)

care
sint

municipiului știu să 
losească condițiile bune de 
lucru din vară. (V.S.)

măsuri, 
a

de la mina
a da cărbune 
trebuie să se 

acum, în cel

claubajului
va-
de-

I.C.S.A. și 
a avut loc 
cu tema 

în-

Drumul spre pasiune Acțiuni energice,
Refei^ndu-se la 

Blag, lăcătuș la 
VIII — serviciul 
al I.M. Petrila, i 
loan, Lap.șanszRi, 
sectorului respectiv, 
sidera că 
sa urmărește toate etape
le de la concepție la 
realizare". Intr-adevăr, de 
la concepție la realizare 
există un drum lung, dar 
wșor 
cînd 
cînd 
ta te, 
ales, 
te calități l-au ajutat pe 
Tqpdor Blag să realizeze 
unele raționalizări, din
tre care se pot consemna 
culbutorul mecanizat de 
la halda Est, dispozitivul 
pentru încărcat 
re cu lemn în 
fasonării pentru 
tul în subteran, 
draulică și termică pen
tru executarea și vulca
nizarea pieselor de cau
ciuc, și altele.

Pentru a realiza toate 
acestea, Teodor Blag nu 
a urmat școli înalte. De 
fapt nu există școli pen
tru inovatori.
sale sînt rezultatul preo
cupării constante de a 
optimiza procesul de 
producție, de a reduce 
timpul și efortul fizic ne
cesare pentru executarea 
unor lucrări.

A absolvit o școală pro
fesională, după care, din 
anul 1957 și pînă în pre
zent își desfășoară acti
vitatea la I.M. Petrila. 
Aici, zi de zi, urmărește 
funcționarea normală a 
căii de transport a cărbu
nelui la puțul cu schip, 
adică silozul, cele două 
benzi dozatoare, dozatoa
rele și culbutoarele

Teodor 
sectorul 
general 

inginerul 
șeful 
con- 

.în activitatea

toate acestea aflîndu-seîn 
subteran. Și la aceste 
biective, Teodor Blag 
adus unele modificări 
îmbunătățiri capabile 
le asigure 
funcționare, 
stagnările

« g■■ a
2 g

o mai bună 
Cît privește 

fluxului de 
transport datorate unor 
defecțiuni, acestea pot fi 
preîntâmpinate și evitate 
prin executarea eu 
promptitudine și conștiin
ciozitate a reviziilor și re
parațiilor. înalta conști
ință muncitorească, c 
stea și corectitudinea, 
lațiile principiale cu 
tacii, toate aceste trăsă
turi morale de care dă 
dovadă Teodor Blag, 
ne-au fost remarcate de 
lăcătușii Ștefan Bolovan, 
Costel Curigan, Leon Ha
giu, Vasile Chifu și su
dorul Nicolae Piț.

Cu mîndria firească o- 
ricărui părinte, Teodor 
Blag ne-a vorbit despre 
copiii lui: Dorina, 19 ani, 
vînzătoare la magazinul 
„Jiul" și Mihai, 23 ani, 
mecanic la mașina de ex
tracție a puțului
Est — amîndoi i 
in spiritul cinstei, 
niei și respectului 
de muncă.

Nu peste mult 
după 26 de ani d< 
că. Teodor Blag 
la pensie ; va put 
corda mai mult timp 
drumețiilor, literaturii, vi
zionării de spectacole și 
reprezentații teatrale. II 
urăm fericire și 
mulți acestui OM, 
Teodor Blag care

că viața devine 
de bucurii 
pasiunea 
vocație.

Ionel ZMAU, 
corespondent

nr. 1
educați 

oine-

timp
mun-

DE TREI ORI
Trei conducători 

au fost găsiți zilele tre
cute 
cule 
iilor 
nete 
suspendate pe trei 
și 500 de lei amendă de 
persoană pentru condu
cerea sub influența bău
turilor alcoolice. Cei trei 
se numesc Ioan Tecșa 
(2 111) 3840) loan Grecea 
(1 ITD 9310) și Constantin 
Almăjan (31 HD 2186).

conducînd autovehi- 
sub influența băutu- 
alcoolice. Trei oar

de conducere au fost 
luni

Instantaneu de munca din cadrul secției asimilări hidraulice de la I.U.M. 
Petroșani. Foto : Ștefan NEMECSEK

SUCCESELE DE PRESTIGIU
(Urmare din pag. I)

la stîlpii SVJ care nu se 
mai puteau folosi.

In 1982 au fost recu
perate, în acest fel, peste 
90 tone de oțel. In pri
ma jumătate a lui ’83 au 
fost executați, din sub- 
ansamble refolosibile, 
1 300 stîlpi SVJ.

Ne sînt prezentate 
numele cîtorva dintre 
muncitorii al căror aport 
a fost decisiv în înscrie
rea palmaresului de suc
ces : brigada de montaj 
stîlpi condusă de Ion Spa- 
fiu, lăcătușii Aurel Bog
dan și Ludovic Matyus, 
brigada de lucru de la 
pompele ACH, condusă 
de experimentatul șef de 
echipă Ion Jina, strun
garii Claudia Abraham, 

___________________________

Susa-
Nicolae 
Iacob, 

Nicol ae

și

Vasile Bîră, loan 
riuc, Doru Lazăr, 
Borbely, Nicolae 
Constantin Drulă, 
Drăghici, Ghcorghe Brîn-
dău, frezorii Emilia Or- 
sa, Gheorghe Popescu și 
Petre Pintea, galvaniza- 
torii Dumitru Turcu, Ioa
na Olteanu și 
Truță. Numai Ia 
superlativ ni s-a 
despre activitatea 
zii de reparat stîlpi SVJ 
(șef brigadă Mihai Ma- 
tyus), a colectivului de 
la atelierul de confecțio
nat plasă metalică (con
dus de maistrul Ion Sbur- 
lea). Maistrul
Mihai Gudasz, șeful Sec
ției de stîlpi 
din Vulcan,
despre activitatea atelie
rului de armături meta-

Simion 
modul 
vorbit 
brigă-

principal

lice din Paroșeni. 
îndrumarea maistrului
Carol Simonis, meseria
șii de aici dintre care-i 
amintim pe lăcătușii E- 
mil Bcncovici, loan Bîz, 
sudorii Ionică Petcu 
Gheorghe Apostol — 
reușit să depășească u- 
nele perioade în 
aprovizionarea cu 
filuri a fost mai 

tară. Rezultatul : 
rea sarcinilor de 
cu peste 450 tone 
mul semestru. In iulie, la 
zi, jumătate din planul 
lunar al atelierului 
îndeplinit.

Oamenii muncii de 
S.S.H. sînt hotărîți 
continue acest șir de re
zultate bune, să le am
plifice în cinstea zilei de 
23 August.

Și 
au

care 
pro- 

defici- 
depăși- 

plan 
pe pri-

prelungirea benzii de la 
claubaj pînă la funicu
lar. Prin asta posibilita
tea blocării
din cauza lipsei de 
gonete dispare cu 
săvîrșire.

In condițiile în 
lucrările de pregătiri
în mare parte finalizate 
se elimină problema ste
rilului de la această... ne
dorită sursă. Tot la acest 
capitol s-a luat măsura 
ca la suitorii din culcuș 
să fie dublu comparti
ment de producție. Rosto
golul — tubat — fiind cu 
două compartimente per
mite evacuarea separată 
atît a sterilului cît și a 
cărbunelui. Totodată, ca 
o măsură de o deosebită 
importanță, toate galeri
ile transversale de bază 
și de cap se vor executa 
în profile de dublă pen
tru a permite montarea 
căii ferate pe lingă trans
portorul cu bandă.

Toate aceste
continua preocupare 
colecti vului 
Lonea, de 
de calitate, 
regăsească
de al doilea semestru, in 
rezultate pe măsura con
dițiilor create. Tot ce 
s-a făcut pînă acum la 
mina Lonea în domeniul 
calității cărbunelui 

buie să constituie o ram
pă de lansare spre 
acțiuni. Măsurile luate la 
sfîrșitul semestrului 
sint bune și eficiente. De 
neînțeles este însă faptul 
că ele nu au fost stabili
te mai de mult.

Pitorească imagine ci
tadină din noul centru 
civic al municipiului 
nostru.

„CUPA MINERULUI". 
I Cu prilejul apropiatei săr-
* bători a celor din adîncuri, 
I sîmbătă și duminică Ia Sa- 
I la sporturilor din Deva va 
■ avea loc faza județeană a 
I întrecerilor sportive. Din
• Valea Jiului vor participa 
I echipele de volei de la 
I Asociația sportivă Minerul 
I Petri la. handbal I.P.C.V.J.■ 1<

te. Vulcan. Munci-, 
toarele teia Dogaru, 
Maria Angheni și Mar- 
git Badea, pregătesc 
materialul șablonat pen
tru lansarea în lucru.

Foto: Cristian STEFAN

ție și... a aplicat legea. 
Grăbitului conducător au
to i-a fost suspendat per
misul de conducere și a 
plătit contravaloarea a- 
menzii. .De acum credem 
că a învățat că regula
mentul de circulație tre
buie respectat.

DEPĂȘIRE 
PERICULOASA

Vladimir Petcu, aflîn- 
du-se la volanul autotu
rismului proprietate per
sonală, a ignorat legea și 
s-a angajat într-o depăși
re pe trecerea de pie
toni. Agentul de circula
ție care se afla în apro
pierea locului unde s-a 
petrecut infracțiunea i-a 
reamintit prevederile re
gulamentului de circula

Timpul frumos care s-a 
așternut și la noi îi în
deamnă pe mulți să iasă 
cu autoturismul la locu
rile de agrement. Se re
comandă multă atenție și 
prudență mai ales cînd 
pietonii se re
întorc spre casă și fo
losesc și partea carosabi
lă a drumurilor. Nu fa
ceți exces de viteză în 
astfel de situații.

*

Duminică, 24 iulie este 
circulația auto- 

proprictate 
înmatriculate

permisă 
turismelor 
personală 
sub număr FAR A SOȚ.

Rubrică realizată cu 
sprijinul biroului 

circulație, al Miliției 
municipiului Petroșani

ASFALTĂRI. Pe DN 66. 
în apropierea modernului 
pod de la Livezeni a reîn
ceput asfaltarea pentru 
girea carosabilului de 
două la patru benzi 
circulație. Astfel de 
crări s-au efectuat și 
cartierul Aeroport Petro
șani, iar pe numeroase al
te străzi s-au executat 
plombări pe carosabil. Ia
tă o dovadă că gospodarii

lăr- 
la 
de 
Iu- 
în

LA NOUA stație Auto- 
service de la Livezeni a 
cooperativei „Unirea" au 
început lucrările pentru a- 
menajarea unei vopsitorii. 
Vopsitoria va asigura în 
curînd execuția unor lu
crări rapide și de bună ca
litate datorită dotării mo
derne și personalului înalt 
calificat. (Gh. B.)

Q Comenzile de blaturi pentru tor
turi, chec, precum și pentru produsele 
tradiționale, cei interesați le vor a- 
dresa magazinului de desfacere a pîinii 
preferat. In data convenită, produsele 
respective vor fi plătite și ridicate tot 
de la magazinul unde a fost făcută co
manda. Evident, în cursul programului 
de luciu al magazinului.

® In zilele de luni, miercuri și vi
neri, între orele 10—13, iar marți, joi 
și sîmbătă, între orele 10—13 și 15—17 
— duminică, între orele 10—14 —, este 
la dispoziția consumatorilor de sifon u- 
nitatca din cadrul complexului comer
cial „Parîngul". Sifonăria din strada 
Petdfi Sandor este deschisă în zilele 
lucrătoare, cu excepția zilei de luni, în
tre orele 9—16. iar duminica, de la ora 
9 la 12.

© După întreruperea activității de a-

provizionare a populației arondate pen
tru executarea unor ample lucrări de 
igienizare, magazinul alimentar nr. 131 
din Petroșani, strada Republicii, se va 
redeschide luni, 25 iulie a.c., la ora 10.

© Depozitul de combustibili din Pe
troșani, strada Cărbunelui nr. 3, este 
aprovizionat cu lemne pentru foc de 
esență tare, deșeuri de brad, deșeuri de 
prelucrare, crăci legate, butuci greu 
despicabili și huilă spălată. Lemnele de 
esență tare se vînd atît tăiate 
nctăiate. Programul depozitului 
de la ora 10—18. Pentru transport 
solicita autovehiculele A.U.T.L., 
te la depozitul de mobilă.

© Duminică. 24 iulie a.c., în 
șani este deschisă pentru servirea pu
blicului, între orele 8—20. farmacia nr. 
16 din cadrul complexului comercial 
„Parîngul",, cartierul Aeroport.

 ■ - . - z— -------------------- ---------------

CONCURS. In cadrul se
rii tineretului de joi sea
ra, de la Casa de cultură, 
a avut loc 
ne știe, 
tema „Ce 
triale s-au 
lea Jiului 
ceniu". Cîștigătorul 
cursului se numește 
C r i s t e a de 
I.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani.

EXPUNERE. Sub generi
cul „Cadran 
ieri, în fața

un concurs „Ci- 
răspunde" cu 
obiective indus- 
construit în Va- 
în ultimul

muncii de la 
AP. Petroșani 
o expunere 
„CAER și colaborarea 
tre state".

de- 
con- 

Petre 
la

tn on dial", 
oamenilor

ORAȘUL MEU. Concur
sul de desene pe asfalt 
a fost organizat recent la 
Casa pionierilor din Vul
can. Cei 26 de participant, 
pionieri ai școlilor din 
calitate și-au 
ber fanteziei, 
știe — poate 
Iuții propuse

„constructori" vor deveni 
mîine realitate. Dar iată 
și cîștigătorii : Mihaela
Grosu (Școala, generală nr. 
5), Maria Rodiea Bodescu, 
Adriana Alb (Școala gene
rală nr. 1) și Daniela 
cilă (Școala generală
4 (G.O.)

dat frîu 
și — nu 
că unele 

de micii

Rubrică realizată
Gh. BOȚEA

i
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1965 - 18 ani de la Congresul al IX-lea al P. C. 8. - 1983
iBANI CO N S T R U C T O R II

OAMENI Al ÎMPLINIRILOR SOCIALISTE
Bilanț bogat, perspective însuflețitoare 

în domeniu! investițiilor miniere
Ziua constructorului pe care o sărbă

torim duminică, 24 iulie, are pentru 
noi, în acest an o semnificație deosebi
tă: aniversarea a 18 ani de la Con
gresul al IX-lea al partidului eveni
ment de răscruce în destinul țării noas
tre, eveniment care a marcat începutul 
epocii celor mai rodnice împliniri so
cialiste.

In cei 18 ani, volumul investițiilor a- 
locate pentru dezvoltarea mineritului 

în Valea Jiului a sporit necontenit. In 
cincinalul 1965—1970, valoarea investi
țiilor alocate pentru Valea Jiului a fost 
doar de 675 milioane lei. In actualul cin
cinal s-au alocat 2,5 miliarde lei, deci 
de aproape patru ori mai mult deeît 
în cincinalul 1965—1970. Cei 18 ani au 
intrat pe drept cuvînt în istorie sub de
numirea de EPOCA CEAUȘESCU, fi
indcă sub înrâurirea gîndirii profund 
revoluționare, deschizătore de noi căi 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, România s-a 
transformat într-un uriaș șantier, a 
străbătut o perioadă de efervescență po
litică, economică și socială fără prece
dent în istoria milenară a poporului 
nostru. Prin munca perseverentă a cons
tructorilor de pe șantierele investițiilor 
industriale și sociale din Valea Jiului, 
în anii de după Congresul al IX-lea al 

k_______________ ——-----------------------------

partidului s-au adăugat noi și însem
nate valori avuției naționale, s-a făurit 
o bază tehnico-materială puternică, mo
dernă a mineritului. Capacitatea de lu
cru, efectivele de constructori, dotarea 
cu utilaje moderne, de mare producti
vitate a I.C.M.M. au crescut considera
bil : de la modeste realizări de 2—3 pu
neri în funcțiune a unor obiective cite 
se realizau în 1968, astăzi întreprinde
rea noastră reușește să pună anual în 
funcțiune 80—90 obiective de mare 
diversitate.

Un rol deosebit de important pen
tru impulsionarea ritmului lucrărilor de 
investiții l-au avut vizitele de lucru în 
Valea Jiului ale secretarului general al 
partidului, prilej cu care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a stabilit construirea 
unor obiective suplimentare, cum sînt 
întreprinderile de tricotaje Petroșani, 
de confecții din Vulcan, Țesătoria din 
Lupeni, I.P.S.R.U.E.E.M. și Fabrica de 
mobilă din Petrila. Concomitent, în in
cintele întreprinderilor miniere au fost 
executate instalații noi și moderne de 
extracție și de preparare superioară a 
cărbunelui, stații de compresoare și 
ventilatoare, posturi de transformatoa
re, stații moderne de degazare etc.

Ing. Ioan LĂSAT, 
directorul I.C.M.M. Petroșani

Rilmuri înalte, în condiți 
da dipiină sacuritate a muncii
Turnul puțului cu schip din 

Lupeni, înalt de 102 m, 
a fost executat într-un 
timp record, printr-o mobi
lizare exemplară a între
gului colectiv al construc
torilor. Este remarcabil în
să și faptul că recordul dc 
glisare și echipare a acestei 
moderne instalații dc ex
tracție a fost realizat în 
condiții de securitate,.depli
nă. In acest exa
men al hărniciei și com
petenței profesionale s-au 
e\ ic’ențiat echipele condu
se de Mihai Dumitru, E- 
meric Fazakas, Constantin 
Anofie, loan Popa, loan 
Ripa.

Printre echipele cu rezul
tate deosebite în muncă 
dar și pe linia respectării 
normelor tehnice de pro
tecție a muncii se numără 
și cele conduse de loan 
Chițv și Florea Pușcașu din 
vulcan, Gheorghe Doca, Au

rel Vasile și Grigore Po
pescu din Livezeni, pre
cum și formațiile din sub- 
ordinea maiștrilor Manole 
Cincan, Nicolae Dragoș, Io
sif Tomșa, Gheza Kiss, Ioan 
Vilcu, Ervin Wîesenmaer.

Merită să fie subliniată 
și contribuția mecanizatori
lor la realizarea unor rit
muri înalte de muncă în 
condiții de securitate depli
nă. Printre oamenii de nă
dejde, care își cunosc bine 
meseria și dovedesc măies
trie în mînuirea și întreți
nerea utilajelor de la 
S.U.T. Livezeni se numără 
macaragiii Tudor Șarpe, Ion 
Nichita, Ecaterina Albu, 
conducătorul auto Vasile 
Pocșan, lăcătușii mecanici 
din echipa condusă de Du
mitru Bîrlad.

Alexandru NYERGES, 
responsabil compartiment 

protecția muncii la 
I.C.M.M. Petroșani

Fruntașii fruntașilor
Antrenați în întrecerea 

socialistă pentru înfăptuirea 
angajamentului colectiv, 
pentru realizarea și depă
șirea principalilor indica
tori de plan, constructorii 
de pe șantierul 4 Lupeni 
al I.C.M.M, se situează în 
al treilea an consecutiv pe 
primul loc, fiind fruntașii 
fruntașilor. După primele 
șase luni ale acestui an, 
colectivul șantierului 4 Lu
peni a raportat o depășire 
de 4,2 la sută a producti
vității muncii și o depăși
re de 8.9 la sută a sarci
nilor de plan la produc
ția globală. Acest harnic 
colectiv și-a îndeplinit in
tegral angajamentul asu
mat în întrecere, asigurând 
lună de lună depășiri la 
toți indicatorii activității 
economice. Acum, de Ziua

Impunătoarei investi
ții de la Coroești, pre- 
parației și instalației de 
brichetai i s-a adăugat 
recent noul siloz pen
tru cărbune. Pe aceste 
locuri în urmă cu mai 
puțin de 10 ani se a- 
flau doar rovinele din 
albia Jiului de Vest. 

Puțul cu schip de la Lupeni — realizare de ex
cepție, un obiectiv modern care va fi pus în funcțiu
ne în curând și va contribui la sporirea producției 
zilnice de cărbune a minei Lupeni.

constructorului, se cuvine 
să adresăm sincere felici
tări tuturor celor Ce au 
contribuit prin munca lor 
rodnică, de zi cu zi. la ob
ținerea acestor- frumoase 
succese. Acești constructori 
harnici muncesc in bri
găzile’- conduse de Toma 
Achiriloaiei, loan Popa, 
Iosif Borșodi, Vasile Gri- 
goriță, Emeric Fazakaș, Mi
hai Dumitru, sub îndru
marea maiștrilor Nicolae 
Dragoș și Geza Kiss, ve
terani cu peste 20 de ani 
de activitate neîntreruptă 
pe șantierele investițiilor 
miniere din Valea Jiului. 
Printre numeroasele o- 
biective de investiții mi
niere puse în funcțiune de 
harnicii constructori pe 
șantierul din I.upeni — 
șef de șantier sing. Caro! 
Ridzi, și șefi de loturi 

Ioan Bălan si Nicolae Bel- 
deanu — se numără incin
ta pilierului Est, cantina , 
cu 5 000 mese servite pe i 
zi, blocurile de garsonie- I 
re, incinta Sterminos, ins
talația telescaunului spre 
muntele „Straja", puțul au 
schip, sute de kilometri 

de circuite și triaje C.F.I., 
canalizări și alte lucrări 
din incintele întreprinde
rilor minere Lupeni, Băr- 
băteni și Uricani.

Vocația viitorului
Maistrul principal Iosif Nicolae Burlan, Ilie Știu- 

Tomșa, de la șantierul 1 că, 
Petrila al I.C.M.M. Petro
șani ne-a fost prezentat 
de ing. Constantin Dincă, 
șeful de șantier, drept 
„un veteran care de 25 
de ani lucrează pe șan
tierele investițiilor mi
niere, un om cu o boga
tă experiență profesiona
la". Iosif Tomșa este cel 
ce 
ile 
au 
la 
și 
[iei Petrila". 
din. formația de 
condusă de Ioan Dobre, 

fierar betoniștii din echi
pa lui Aristică Boian, zi
darii din formațiile con
duse de Francisc Nistor, 
Vasile Boboc, Alexandru 
Szabo, Gheorghe Girban 
și loan Gruianu sînt oa
meni de nădejde pe șan
tierul din Petrila, oameni 
care au plămădit pas cu 
pas în ultimii doi ani 
impunătoarea construcție 

care adăpostește cele do
uă linii moderne de pre
parare, aflate în prezent 
in probe tehnologice în 
sarcină. La respectarea 
termenelor de punere în 
funcțiune a obiectivelor 
ce le-au fost încredințate 
o contribuție deosebită 
au avut formațiile de lă
cătuși și elech icieni con
duse de Paul Jugănaru, 
Mihai Racz, Petre Albu,

a coordonat formați- 
de constructori care 

atacat primele lucrări 
obiectivul „Extinderea 
modernizarea Prepara- 

Dulgherii 
lucru

agină realizată de Viorel STRĂUȚ
Foto : Ștefan NEMECSEK

Indiferent de anotimp, 
harnicii constructori sînt 
mereu prezenți pe sche
lele numeroaselor o- 
biective de investiții.

Petru Cică. In nenu
mărate rînduri acești oa
meni harnici au lucrat în 
schimburi prelungite din
colo de programul nor
mal de lucru sau in 
schimburi de noapte pen
tru a scurta termenele de 
punere in funcțiune a 
unor instalații și utilaje, 
pentru a-și îndeplini an
gajamentele asumate în 
întrecerea socialistă.

Prin puterea brațelor 
și iscusința minții, cons
tructorii șantierului din 
Petrila al I.C.M.M., ală
turi de toți constructorii 
țării s-au dovedit oameni 
cu vocația viitorului. Vi
itorul prefigurat cu în
drăzneală și înțeleaptă 
previziune de partid,' de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se înfăptuieș

te prin munca neobosită 
a constructorilor, a mi
lioanelor de oameni ai 
muncii care în prezent 
sînt autentici stăpîni, pro
ducători și beneficiari in
tr-o (ară liberă, 
dentă, socialistă.
lor 
iri 
ria 

indepen- 
Anii cc- 
înfăptu- 

din. isto-
mai rodnice 
și împliniri 
țării sînt în mod sem

nificativ prezenți la Lo-
nea, Petrila, Petroșani și 
Livezeni prin faptele de 
muncă ale constructori
lor noilor instalații mi
niere.
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Vizita oîicială de prietenie a tovarășului 
NICOLAE CEAUSESCU-

în Republica
E CEAUȘESCU' 
Democratică Somalia

FILME

Convorbiri oficiale Întîlnire
La Mogadiscio au 

ceput, 
oficiale 
Nicolae 
cretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul 
Mohamed Siad Barre, se
cretar general al Partidu
lui Socialist Revoluționar

în- 
vineri, convorbirile 

între tovarășul 
Ceaușescu, se-

Re- 
So-

des-

Somalez, președintele 
publicii Democratice 
malia.

Convorbirile s-au
fășurat într-o atmosferă de 
stimă și înțelegere recipro
că, în concordanță cu re
lațiile tradiționale de prie
tenie și colaborare dintre 
cele două partide, țări și 
popoare.

Dineu
In onoarea secretarului 

general al Partidului Co
munist Român, președinte
le Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, secretarul 
general al Partidului So
cialist Revoluționar Soma-

lez, președintele Republi
cii Democratice Somalia, 
tovarășul Mohamed Siad 
Barre, a oferit, vineri, un 
dineu oficial.

Tovarășul Mohamed Siad 
Barre și tovarășul Nicolae 
Ceaușescu au rostit toas
turi.

protocolară
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au întîlnit, vineri la a- 
miază, cu secretarul gene
ral al Partidului Socialist 
Revoluționar Somalez, pre
ședintele Republicii Demo
cratice Somalia, tovarășul 
Mohamed 
soția 

Barre.
Cei 

partid 
cu acest prilej un 
schimb de păreri premer
gător convorbirilor oficia
le româno-somaleze, care a 
decurs într-o ambianță de 
cordialitate.

sa,
Siad Barre 
tovarășa

conducători

Și
Siad

dedoi
și de stat au avut 

prim

Sosirea la
(Urmare din pag. t)

med Siad Barre, secretar 
general al Partidului So
cialist Revoluționar Soma
lez, președintele Republi
cii Democratice Somalia de 
soția sa, doamna Siad Bar
re și de alte personalități.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt invitați în 
salonul de onoare al aero
portului, unde se întrețin 
într-o atmosferă

Mogadiscio
cordialitate, specifică re
lațiilor de prietenie româ
no-somaleze, cu tovarășul 
Mohamed Siad Barre 
doamna Siad Barre.

împreună, se îndreaptă, 
apoi, spre vila Somalia, re
ședința rezervată oaspeți
lor români pe 
tei.

De-a lungul
tere străbătute
prezidențială, domnește 
atmosferă entuziastă.

Și

durata vizi-

marilor ar
de mașina 

o
de caldă

Depunsrea ungi coroane de flori
Tovarășul N i 

Ceaușescu; împreună 
tovarășa 
a depus, vineri după a- 
miază, o coroană de flori 
la monumentul Dagah Tur,

c o 1 a e 
cu 

Elena Ceaușescu

construit în memoria victi
melor căzute în lupta con
tra asupririi coloniale, pen
tru independența naționa
lă.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

7 No-
șarpe i

patru

Zestrea

PETROȘANI — 
iembrie: Marele 
Unirea : Comoara.

LONEA : Sub 
steaguri.

ANINOASA : 
domniței Ralu.

VULCAN — Luceafărul: 
în arșița nopții.

LUPENI — Cultural : 
Țapinarii.

URICANI: Plecarea
Vlașinilor.

11,00
11,05
11,30

11,50
12,05
13,00

18,20

18,35
18,50
19,00
19,20

TV.

OTTAWA (22 Agerpres). 
— Ambasadorul României 
in Canada a donat Univer
sității din Montreal o 
lecție de cărți pentru 
blioteca universității, 
nația cuprinde cărți 
caracter social-politic,
cluzînd volume cu lucrări 
din opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, președinte
le Republicii Socialiste 
România, precum și lu-

Telex.
Cenaclul elevilor.
Cinci miliarde de 

oameni — documen
tar.
Să cînte copiii.
Ora de muzică.
La sfîrșit de săptă- 
mînă.
Coordonate egiptene 
— documentar.
Columne ale isto

riei — Azi, munici
piul Sibiu.
Săptămîna politică. 

1001 de seri.
Telejurnal.
Epoca marilor îm
pliniri.
18 ani de la Congre
sul al IX-lea al 
P.C.R.
Estrada estivală.
Teleenciclopedia.
Film serial: _ „Bule

vardul Paulista". E- 
pisodul 15.
Bun venit la varie
tăți.
Telejurnal.
Invitații televiziunii. 
Emisiune 
distractivă.
închiderea 
mului..

Cuvintarea președintelui 
Consiliului de Miniștri al R.P. Polone

VARȘOVIA 22 (Ager
pres). — In cuvîntarea 
rostită în Seim, președin
tele Consiliului de Miniș
tri al R.P. Polone, general 
de armată Wojciech Jaru
zelski, a arătat că hotărî- 
rea privind introducerea 
stării de asediu a consti
tuit un act de apărare, o 
necesitate. Hotărîrea pri
vind ridicarea ei reprezin
tă o hotărîre conștientă, o 
opțiune voluntară. Ambele 
constituie o operă a polo
nezilor, iar scopul lor este 
unul singur: binele Polo
niei socialiste, suverane.

Prezențe românești
a obținut două prestigioa
se premii.

Astfel, filmul „întoarce
rea din iad", în regia lui 
Nicolae Mărginean, pre
zentat în cadrul primei 
secțiuni, a fost distins cu 
Diploma de onoare a festi
valului. Filmul „Saltimban
cii", în regia Elisabetei 
Bostan, prezentat în cadrul 
celei de-a doua secțiuni, a 
primit „Premiul pentru cel 
mai bun film despre oa
meni puternici și curajoși 
în profesiunea lor".

crări științifice, beletristi
ce, albume de artă și al
tele.

21,30

co- 
Bi- 
Do- 

cu 
in-

•ir
MOSCOVA 22 — Trimi

sul Agerpres, Mihai Fa
bian, transmite: La Mos
cova s-a încheiat cel cle-al 
13-lea Festival internațional 
al filmului.

Prezentă în concurs în 
ambele secțiuni ale festi
valului — filme artistice 
de lung-metraj și filme 
pentru copii —, România

Acțiuni in favoarea păcii 
si dezarmării

HELSINKI 22 (Agerpres). 
— La Helsinki s-au des
fășurat lucrările reuniunii 
pregătitoare a celei de-a 
doua conferințe europene 
a partidelor de centru, li
berale și agrare, care va 
avea loc în perioada 14—16 
octombrie 1983.

In documentul difuzat la 
încheierea reuniunii se 
subliniază că participanții 
sint călăuziți de dorința de 
a promova o politică de 
cooperare și destindere. De 
aceea, una din principalele 
teme ale proiectatei con
ferințe va fi „Destindere, 
cooperare internațională și 
dezarmare".

MADRID 2'2 (Agerpres). 
— Reuniunea de la Madrid 
a țărilor participante 
C.S.C.E. a intrat în 
deciziilor finale, 

preced adoptarea
consens a unui document 
ce însumează măsurile 

convenite de cele 35 de 
state participante la ne
gocieri pentru continua

la 
faza 
care 
prin

rea și dezvoltarea pro
cesului de edificare a se
curității și de dezvoltare 
a cooperării în Europa.

După ce, în ședința ple
nară din 15 iulie s-a con
turat un consens în ceea 
ce privește conținutul do
cumentului final, la 21 
iulie s-a hotărît prelimi
nar, prin consemnul tutu
ror, ca ședințele de în
cheiere a reuniunii de la 
Madrid să aibă loc în zi
lele de 7, 8 și 9 septem
brie 1983, în prezența mi
niștrilor de externe ai ță
rilor participante.

Se așteaptă ca pînă la 
sfîrșitul acestei luni se 
rezolve și ultimele proble
me care au mai rămas în 
suspensie, astfel încît reu
niunea să se poată încheia 
fără întîrziere cu rezulta
te pozitive, prin adopta
rea unui document final de 
substanță, care să preva
dă convocarea unei con
ferințe pentru măsuri de 
încredere și dezarmare în 
Europa, continuarea pro
cesului început la Helsinki.

Ample programe 
pentru eradicarea 
analfabetismului

HARARE 22 (Agerpres). 
— Guvernul Republicii 
Zimbabwe a anuțat pune
rea în aplicare a unui am
plu program vizînd eradi
carea uneia dintre grelele 
moșteniri ale lungii domi
nații coloniale — analfabe
tismul. Din cei 
ne de locuitori 
relevă agenția 
96 la sută sînt
patru milioane dintre aceș
tia sînt analfabeți. Progra
mul prevede ca, în urmă
torii cinci ani, 2,5 milioa
ne de adulți să învețe să 
scrie și să 
primă fază 
ternă, 
în 
în

7,5 milioa- 
ai țării — 
Taniug —, 
negri, iar

iar 
engleză, 
țară.

citească, într-o 
în limba ma- 
într-o a doua 
limba oficială

Populația ocupată în industrie continuă 
să se reducă

Serviciile de statistică a- 
le Pieței comune precizea
ză că țările cu cea mai 
redusă cifră a lucrătorilor 
din industrie din C.E.E. sînt 
Grecia, Danemarca și O- 
landa, toate cu un procent 
sub 30 la sută din numă
rul salariaților.

BRUXELLES 22 (A-
gerpres). — In țările Pie
ței comune numărul popu
lației. ocupate în industrie 
continuă să se reducă. Ast
fel, dacă în 1970 această 
categorie reprezenta 41,8 la 
sută din totalul populației 
apte de muncă, la sfîrșitul 
lui 1982 procentul era de 
35.5 la sută.

Stabilitatea țării noastre 
— a spus în continuare 
vorbitorul — este o cauză 
prețioasă nu numai pen
tru noi; ea este, de ase
menea, una din condițiile 
păcii în Europa.

W. Jaruzelski a subliniat 
că problema-cheie pentru 
puterea populară o consti
tuie „legătura cu poporul, 
înțelegerea de către aces
ta a politicii noastre".

W. Jaruzelski a arătat 
că, îndeplinindu-și sarci

na, Consiliul Militar pen
tru Salvare Națională 
încetează activitatea.

Declarația ministrului

își

afacerilor externe al Spaniei
MADRID 22 (Agerpres).

— Intr-o conferință de pre
să ținută la Madrid, mi
nistrul afacerilor externe 

al Spaniei, Fernando Mo
ran, s-a referit la relațiile 
țării sale cu NATO, preci- 
zînd că în sînul guvernu
lui nu există divergențe de 
opinii în privința aderării 
Ia NATO. El a precizat că 
Spania a aderat la NATO 
în mai 1982, la inițiativa 
precedentului guvern de 
centru-dreapta, și actu
alul cabinet a hotărît, i- 
mediat ce a venit la pu
tere, înghețarea procesului 
de integrare a țării la or
ganismele militare ale A- 
lianței Atlantice, informea
ză agenția France Presse. 
Vorbitorul a precizat că 
un referendum național în 
problema respectivă va fi 
organizat în anul 1985. Tot-

el a relevat că, po- 
rezultatelor unui 
de opinie, 67 la su- 
spanioli se pronun- 
favoarea retragerii

odată, 
trivit 
sondaj 
tă din 
ță în
țării din NATO.
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Mica publicitate

22,20
22,30

23,30

muzical

progra-

RADIO
13,00 De la 1 

1965—1983. 18 ani — 
zile pe un traseu al vie
ții românești. Azi, în ju
dețul Alba. 15,00 Stu- 
dent-club. 16,00 Buletin 
de știri. 16,05 Radioreflec- 
tor. 16,25 Festivalul cîn- 
tecului politic pentru ti
neret. 16,40 Coordonate e- 
conomice. 17,00 Buletin de 
știri. 17,05 Pentru 
trie. 18,00 Orele 
20,00 Radiojurnal. ___
O zi într-o oră. 23,00 Se- 
lecțiuni din operete. 23,30 
— 3,00 Non stop muzical.

la 3. •
18

pa
serii. 
22,00

memento

VIND urgent casă, preț 
convenabil, Petroșani, stra
da Dărănești nr. 4. (818)

VIND „Skoda S. 
formații, telefon 
(820)

VIND „Fiat 125 
negru, motor nou

ANUNȚURI DE EAM1LIE

100". ln- 
41082.

Special" 
și garaj,

preț convenabil. Informații, 
Lupeni, strada Viitorului 
nr. 6, bloc A 4, sc. I, ap. 8. 
(822)

PIERDUT 
serviciu, pe 
nu Costică, 
I.M Petrila. 
li. (821)

legitimație de 
numele Moca- 
eliberată de 
O declar nu-

Pentru rea'izarea proiectelor 
de reconsirucfie a Libanului

22 (Agerpres). — 
două zile, la Pa- 
desfășurat, sub 
Băncii Mondia-

acorda Libanului un 
de

MAMA, sora, fratele, cumnata, cumnatul și ne
poții anunță cu profundă durere dispariția fulgeră
toare din viață a celui care fost

av. POPESCU ALEXANDRU (ȘENDRUCA) 
Inmormintarea — luni 25 iulie, orele 14 — Cluj. 
Nu te vom uita niciodată.

PARIS 
Timp de 
ris s-au 
auspiciile 
le, lucrările unei reuniuni
a reprezentanților unui 
grup de țări industrializate 
care s-au angajat să con
tribuie la realizarea pro
iectelor de reconstrucție a 
Libanului. Participanții — 
menționează agențiile Fran
ce Presse și A.N.S.A. —

vor 
împrumut în valoare 
circa 230 milioane dolari 
în vederea sprijinirii efor
turilor poporului libanez de 
refacere a economiei națio
nale.

O nouă reuniune de lu
cru a reprezentanților gru
pului de țări industriali
zate și ai Băncii Mondiale 
urmează să aibă loc 
sfîrșitul acestui an.

la

Colectivul secției chirurgie a Spitalului municipal 
cu adîncă durere anunță dispariția din mijlocul său 
a sorei medicale

IANC ANA
Sîntem alături de familia îndoliată. (819)

Familia Vîlceanu, copiii Wili, Dan și Jenica, ne
poții Claudia și Costin, cu adîncă durere anunță în
cetarea din viată a celui care a fost

VÎLCEANU IOAN
înhumarea va avea Ioc în comuna Godinești, 

județul Gorj, duminică, 24 iulie.
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