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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA!

Politic Executiv

Sub președinția tovarășului - Nicolae. Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român,‘vineri, 19 decembrie, a avut loc ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.In cadrul ședinței, Comitetul Politic Executiv, la propunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, a examinat și aprobat 
o serie de măsuri în vederea realizării 
planului pe 1986 și pregătirii îndeplinirii 
tn cele mai bune condiții a planului pe 
primul trimestru al anului 1987.Secretarul general al partidului a arătat eă este necesar ca, în perioada care a mai rămas pînă la finele anului, să se treacă la măsuri hotărîte și să se folosească la maximum fiecare zi de lucru în vederea îndeplinirii cu rezultate cît mai

tactelor prietenești, la nivel înalt, care au un rol determinant în promovarea colaborării dintre România și Egipt, pe plan bilateral și în viața internațională.Aprobînd în unanimitate concluziile la care s-a ajuns cu prilejul acestei noi în. tîlniri la nivel înalt, Comitetul Politic E- ț xecutiv a stabilit măsuri pentru înfăptuirea în viață a înțelegerilor convenite, pen-

teagul roșu
tril întărirea continuă a conlucrării priș*. •‘jJJ tenești româno-egiptene.Comitetul Politic Executiv a fost infor-< mat, de asemenea, în legătură eu 
întîlnirea prietenească de lucru dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, și tovarășul 
Todor Jivkov, în ziua de 18 decembrie, la 
Giurgiu și Ruse.bune a sarcinilor de plan pe 1986, îndeo- Comitetul Politic Executiv a apreciat sebi la producția fizică și de export, pen- rezultatele noii întîlniri dintre cei tru realizarea în întregime și m condiții de Calitate a producției stab lite în contractele încheiate cu beneficiarii interni și externi.In același timp, tovarășul N i c ol a e Ceaușescu a cerut să se treacă, pînă la sfîrșitul acestei luni, la stabilirea de măsuri ferme în vederea îndeplinirii, încă din prima zi, a sarcinilor de plan pe anul viitor, subliniind că sînt asigurate baza tehnico-mâterială și energetică, tot ceea ce este necesar pentru realizarea în bune condiții a prevederilor de plan. Arătînd că planul pe 1987 pune un accent deosebit pe creșterea ponderii produselor de calitate superioară, secretarul general al partidului a cerut tuturor ministerelor, centralelor industriale și întreprinderilor să acorde cea mai mare atenție, în ca. ......,,........ .......drul acestor măsuri, problemelor calității, nirj prietenești de lucru dintre tovarășii ridicării nivelului tehnic și calitativ al .. .produselor.Tovar ășul Nicolae Ceaușescu a exprimat convingerea că oamenii muncii, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, își vor mobiliza larg forțele, în aceste zile, vor munci cu pricepere și dăruire, în spirit revoluționar, pentru a încheia anul 1986 cu rezultate cît mai bune și pentru pregătirea trecerii cu succes la realizarea planului pe cel de-al doilea an al actualului cincinal.In continuare, în cadrul ședinței, tovarășul Nicolae Ceaușescu 'a prezentat o informare cu privire la vizita de prietenie 

efectuată în țara noastră de președintele 
Republicii Arabe Egipt. Mohamed Hosni 
Mubarak, în zilele de 13—.14 decembrie.Aprobînd rezultatele vizitei, Comitetul Politic Executiv a apreciat că noua întîl- nire dintre președinții Nicolae Ceaușescu și Mohamed Hosni Mubarak ;se înscrie în practica devenită tradițională — a con-, vității de partid și de stat.

___ _ _______ ________ _____ .... ... , doi conducători' de partid și de stat, subliniind că prin caracterul ei profund constructiv, de lucru, se înscrie ca un moment de deosebită însemnătate în dezvoltarea conlucrării rodnice, multilaterale, dintre partidele, țările și popoarele noastre.Comitetul Politie Executiv a relevat — și de această dată — importanța hotărî- toare a dialogului tradițional româno-bul- gar la nivel înalt pentru întărirea continuă a prieteniei, solidarității și colaborării dintre Partidul Comunist Românși Partidul Comunist Bulgar, dintre România și Bulgaria, pe baza stimei și respectului reciproc, deplinei egalități, independenței și neamestecului în treburile interne, a idealurilor socialismului.Comitetul Politic Executiv a aprobat în. țelegerile convenite cu prilejul noii întil-

Vacanta de iarnăPrimul trimestru al anului școlar se încheie astăzi, iar de mîine elevii încep vacanța de iarnă care, prin farmecul manifestărilor de sfîrșit de ari — serbările „Pomului de iarnă", „Orășelele copiilor", carnavalul, în- tîmpinarea Noului an —, este o perioadă trăită cu bucurie de copii. încă de astăzi, cînd în toate localitățile Văii Jiului au loc întîlniri ale activelor pionierești cu membri ai secretariatelor comitetelor municipal și orășenești de partid, sub genericul „Raportăm cu mîndrie partidului", acțiunile educative, cultural -artistice și sportive, specifice vacanței, intră în actualitate. Toate a- ceste activități sînt cuprinse într-o manifestare tradițională: „Decada educației politice și culturii socialiste pentru pionieri și elevi" care se desfășoară, pîriă în 30 decembrie, sub genericul „Gînd înaripat și dragoste fierbinte patri- • ei iubite, partidului părinte", dedicată aniversării Zilei Republicii. ;In acest prim trimes- - tru al anultii școlar, calitatea procesului ! de instruire și educație a tinerei generații din Valea Jiului, a pregătirii pentru muncă, și viață, a fost stimulată de îndemnurile și orientările formulate de tovarășul
T. SPATARU

(Continuare in pag. a 2-a)
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Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov și a cerut guvernului, ministerelor, celorlalte organe centrale să ia toate măsurile pentru înfăptuirea, în cele mai bune condiții, a obiectivelor prevăzute privind dezvoltarea, în continuare, a colaborării și co- operării româno.bulgare.De asemenea, în cadrul ședinței, 
tovarășul Nicolae Ceaușesctx a prezentat 
o serie db propuneri privind intensificarea 

•activității internaționale a partidului- și 
statului nostru pentru oprirea cursei înar
mărilor și pentru trecerea la măsuri con
crete de dezarmare, pentru încetarea expe
riențelor nucleare, pentru asigurarea pa- 
cii, colaborării și securității internaționale. ; Comitetul Politic Executiv a aprobat în unanimitate aceste propuneri și a cerut organelor de partid și de stat să ia toate măsurile pentru transpunerea lor în viață.Comitetul Politic Executiv a soluționat, de asemenea, probleme curente ale acti-

lerî, a avut loc la Deva, J calitativ al producției . de plenara Comitetului jude-< cărbune.țean de partid. La lucrările. Pe marginea materiale- plenarei au participat mem- lor prezentate au luat cu- bri și membri supleanți ai vîntul tovarășii: . Comitetului județean de 'partid, membrii Comisiei județene de revizie și ai Colegiului județean, secretarii și secretarii adjunct! cu problemele muncii de propagandă ai comitetelor de partid municipale, rășenești, comunale, din mările unități economice, din instituții și . școli, membrii Consiliului județean de educație politică și cultură socialistă, cadre cu munci de răspundere în domeniul propagandei și culturii.Plenara a. adoptat următoarea ordine de zi :1. Raport privind cuparea organelor și orga, nizațiilor de partid^ masă Și obștești pentru înfăptuirea sarcinilor programul ideologic partidului în vederea perfecționării pregătirii poli- tico-ideologice a comuniștilor și celorlalți oameni ai muncii, a creșterii responsabilității lor în muncă și viață ;2. Raport cu privire activitatea desfășurată Comitetul județean partid pentru

o-

preo-dedin al

la de de asigurarea producției de cărbune prevăzută în planul pe anul 1986 și în anii ai cincinalului, întreprinse pentruurmători Acțiunile realizarea sarcinilor cuprinse în programul special privind ridicarea nivelului

Schimbul condus de Petrache I’ădureanu, din brigada lui Constantin Cu
rea, care execută planul înclinat de la I.M» Cîmpu lui Neag.

La Uzina de preparare din Coroești
Fiecare kilowatt-oră, judicios folositDe la începutul acestui an, preparatorii de la Corcești au realizat, suplimentar sarcinilor de plan, peste 16 000. tone de cărbune pentru ebes. In acest articol rie-am propus să scoatem în evidență modul în care ș-a muncit, pilnîndu-se, în prim planul acțiunilor, economisirea de energie electrică, o- biectiv ce se află în atenția tuturor colectivelor df preparatori din secțiile 0*. zmei,— La încheierea primelor unsprezece luni din 1986, detaliază inginerul șef electromecanic Horia Tripon. consumul specific realizat a fost cu 1,1 kWh mai mic .decît cel. planificat. Reducerea consumu

lui specific pe tona de cărbune spălat a determinat obținerea unei ' economii, de 3 900 000 kWh. e. nergie electrică.- ,
ECONOMISIREA, 

cea mai ieftină sursă 
de energie !Fără îndoială, elementul principal care a atras după sine înregistrarea u- nei asemenea economii a fost atenția acordată dimi. nuării consumului speci. fie Dar cum s-a ajuns la reducerea acestuia? : Răspunsul. îl; aflăm de la tehnicianul Liviu Coban, membru în l comisia energetică a uzinei.

— S-a ajuns prin modernizarea celor trei linii de spălare, înlocuirea consumatorilor mari eu utilaje de fiabilitate . ridicată, avînd consum redus de e_ nergie, la care se adaugă stoparea oricărei căi - de . risipă în ce privește iluminatul interior. Să exemplific.’ In secția de flotare, foloseam două pompe de vid. De cîteva luni, ăm montat o singură pompă, care le înlocuiește cu succes pe celelalte două, în plus realizăm: economii de 3000 kWh pe zi. La stația de filtre, în locul pompelor cu piston, utili-
. Gheorghe OLTEANU

(Continuare în pag. a 2-a)

socială a României, a plain...... Teofil Bogdan, Elena Drozd, Nicolae Andronache, loan Resiga, Trăian Creț, Maria Oană, Dorn Toma, Tiberiu Istrate, Nicolae Dima, Constantin Nelega, Elena Plic, Robert Singer, Eugenia La. zăr. .Trecînd la dezbaterea primului punct de pe ordinea de zi, plenara ă subliniat că avînd permanent în atenție obiectivele și înaltele exigențe ale programului ideologic al partidului, activitatea desfă- șurată de organele și organizațiile de partid, de masă și obștești, a vizat însușirea aprofundată și. ă- plicarea în viață a documentelor Congresului al XlII-lea, a indicațiilor și ideilor novatoare, profund revoluționare din cuvîn- tările tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, for. . ..marea conștiinței socialiste a omului nou, făurito- . rul societății socialiste multilateral dezvoltate.Dintre multiplele forme ale muncii politice de masă utilizate de organele și organizațiile de partid, sindicat, U'.T.C„,?O.D.U.S., în activitatea de educație socialistă, în rîndul oamenilor muncii au fost relevate acțiunile de popularizare operativă a prevederilor planului național unic de dezvoltare economico.

nului economico-social profil teritorial..Toate aceste acțiuni regăsesc în rezultatele se
e- conomice importante obținute de județul nostru, în creșterile de producție din majoritatea sectoarelor .de activitate. Astfel, în cele 11 luni din anul curent, producția marfă industrială a crescut față de perioada corespunzătoare a anului precedent-cu 2,2 miliarde lei, intr-un, ritm de 6 la sută, pe baza sporirii producției la principalele sortimente prevăzute în plan. S-a realizatzute în plan. S-a mai mult decît în aceeași . perioadă a anului cu 687 mii tone brut, 360 mii tone spălată pentru, cocs, mii tone cocs metalurgic, 83,6 mii tone oțel, 387 mii tone, ciment, 5500 mc prefabricate din beton armat, 750 mii mp țesături mătase artificială, 215 perechi încălțăminte V altele. “muncii a crescut, de menea, comparativ cu anul cedent. Pe ansamblul dețului s_a realizat o ducție de export 'U' proape 3,4 miliarde mai mare cu peste 30 mi- . lioane lei clocit, -ea obținută in 11 luni din anul 1985, iar în investiții valoarea lucrărilor executate este de 7,3 miliarde lei. întreaga producție marfă fabri-

(Continuare în pag. a 2-a)

trecut cărbune huilă 22,7
de mii și Productivitatea - ase-cu 19 049 lei/om, pre- ju- pro- a- lei,

IN DECEMBRIE, PRODUCȚIA ZILNICA 
LA NIVELUL LUNÎTTANUARIE '87 

„Avem toate condițiile 
pentru a extrage cărbune 

la cotele planificate^
—- In prezent, la I.M. 

Valea de Brazi, producția 
zilnică de cărbune nu de
pășește 400 tone de cărbu
ne. In prima lună a anu
lui- viitor se prevede atin
gerea unui nivel zilnic de 
500 tone ele cărbune. E- 
xistă condiții pentru creș
terea extracției ele căr
bune la nivelul sarcinilor 
din primul trimestru, to
varășe director tehnic 
Nicolae Turdeanu?— In abatajul frontal din stratul 17—18, pus în funcțiune în urmă cu cîteva luni, . producția zilnică a crescut substanțial, ca urmare a omogenizării formației . . conduse de Gheorghe Scorpie. In prezent, din acest abataj se extrag zilnic, în medie, 350 tone de cărbune, • iar restul de pînă ,1a 400 tone provin din lucrări de pregătiri. Dar în aceste zile de sfîrșit de an, în blocul 1 Nord vor fi extinse lucrările de pregătiri în cărbune. Pe seama acestor lucrări de pregătiri, ; care vor asigura zilnic 140—160 tone de căr.bune și bazîn- du-ne pe faptul că media realizărilor zilnice în abatajul frontal este în continuă creștere, putem afir

ma cu certitudine că încă din prima zi a lunii ianuarie se vor realiza cele 500 tone de cărbune cît șe prevede în plan.
— ■ In acest an la I.M. 

Valea de Brazi au fost pu
se în funcțiune, datorită 
finalizării lucrărilor de 
deschideri și pregătiri, ca
pacități de producție care 
însumează 350 000 tone 
cărbune. Pentru anul vi
itor se prevede punerea 
în funcțiune a altor capa
cități de 420 000 tone de 
cărbune. Vor fi puse în 
funcțiune, la termen, noile 
capacități? '— Pentru atingerea . a- ceșțui scop, ne-am propus să dotăm cu încă două combine . formațiile complexe care execută lucrările- de pregătiri, prin care -Vor ■ spori considerabil vitezele - de avansare. In panoul 1B, blocul IX, este în pregătire un. nou abataj frontal, cu susținere individuală. Va fi accelerat și ritmul lucrărilor de pregătiri din panourile 2 și 3 unde se preconizează ■ introducerea unui

Viorel STIlAUȚ

(Continuare tn pag. a 2-a)
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Contribuție majoră la formarea 
multilaterală a tinerei generațiiPeste 4000 de pionieri, 193 de formații artistice a- parținînd . tuturor genurilor, foarte bine pregătite, 5 spectacole care au dovedit încă o dată seriozitatea muncii depuse în școli, de cadre didactice și elevi, pasiunea pentru frumos, înaltul nivel politi- co.educat.iv al micilor purtători ai cravatei roșii cu tricolor a însemnat pionierilor din în etapa orășenească celei de-a Vl-a ediții Festivalului național„Cîntarea României", desfășurată timp de 5 zile în toate localitățile municipiului., „A fost un concurs greu— ne spuneaprof. Ileana președinte al municipal al pionierilor. A repet, nu' numai pionieri, Ci și pentru ca; drele didactice —- instruc- ' tori .ai formațiilor, oameni pentru care scena înseamnă, fără exagerare, a doua natură, ca și pentru juriu, pus în situația extrem de delicată de a diferenția în clasament formații școlare sensibil egale. Prezența formațiilor . școlare în concurs a constituit o agreabilă surpriză prin calitate artistică, valoare deosebit de ridicată a repertoriului abordat Și deplină stăpînire a tainelor scenei".Intr-adevăr această eununare a fazei de masă— etapa orășenească —

a reliefat largile disponibilități creatoare existen. te la nivelul școlilor care au dovedit o preocupare a- siduă pentru descoperirea și îndrumarea eficientă, concretă a talentelor xistente în Valea Ca argument, nu propus să adăugămtor cuvinte clasamentul. El constituie un element de statistică .și atît. Impor-
e- Jiului. ne-am aces-

Plenara Comitetului județean de partid

iată pe scurt ce participarea municipiu a a
tovarășa Radulovici, Consiliului organizației fost greu, pentru

în-

Festivalul național 
„Cîntarea României"
— Etapa orășenească —

instrumentale de ușoară ale $colii le nr. 6 Petrila Lupeni, ansamblul folcloric al Școlii generale nr, 3 Lupeni, formațiile de dansuri populare ale școlilor -1— Petroșani II—IV), Iscroni, 7 — troșani, 4 — Vulcan V—-VIII), dansurile derne ale Scolii generale _ •. __ .. 1 Pe. contem- generale montajele

muzică generași CPSP
(cls.mo-

(Urmare din pag. I)

tant este, pentru viitorul cultural al Văii Jiului, fap-- tul că artiștii amatori de astăzi își au, grație acțiu- _ mii concertate a organizației. pionierilor și a organelor de învățămînt, schim-■ bul de mîine asigurat.Să evidențiem totuși masiva participare a Școlii generale nr. 1 Petroșani, încununată, firesc de succes, Pe genuri artistice, urmărind spectacolele concurs, au. reținut atenția corurile școlilor generale 1 —■ Petroșani (3 formații corale calificate), 1 trila, 1 — Lupeni,Vulcan, grupurile folclorice ale Casei copii și Școlii generale nr. 2 — Uricani, formați, ile de muzică ușoară ale CPSP — Petroșani și școlii generale nr. 1 — Lupeni, grupurile

— Pe-4 —vocalele
vocal-

„Avem toate condițiile 
pentru a extrage 

cărbune la cotele planificate"
{Urmare din pag. I)complex de susținere tăiere mecanizată, fost stabilite măsuri răspunzătoare pentru sporirea efectivelor, tocmai cu scopul de a ridica nivelul realizărilor zilnice atît la lucrările de deschideri cit și la cele de pregătiri. Sîntem ferm hotă- rîți de a face. totul în spiritul sarcinilor trasate de tovarășul N i c o 1 a e Ceaușescu, secretarul general al partidului, pentru punerea în funcțiune la termenele prevăzute a noilor capacități de producție. In contextul acestor sarcini, ne asigurarea că.

— Cum 
activitatea 
prin cursurile 

. nivelul întreprinderii?— Recent, 68 de oameni 
ai muncii au absolvit cursu
rile de calificare în meseriile de electricieni și lăcătuși de mină, 
ne-a permis o cuprindere, pe și structuri de posturilor în 
de bază, din subteran, în organizare și un pentru calificarea în seria de miner, care cUrînd vă fi deschis.

¥1 Au co-

preocupăm de forței de mun.'
se desfășoară 

de calificare 
proprii la

Acest fapt mai bună schimburi meserii a . activitățileEstecursme. înA-
vo informăm
UNITATE AGROCOOP. Ieri dimineața, în cartierul Petroșani-Nord din reședința de municipiu s-a deschis 6 nouă unitate comercială. Este vorba despre unitatea nr. 6 a Agrocoop, cu profil „Fortuna",• singu- 

1 ra de acest gen din județul 
I Hunedoara. Unitatea dis- 
I pune de 600 metri pătrați 
I de spații comerciale și are 
l 3 raioane de desfacere. Aici

vem posibilități, în mod cert, de a ne reaiiza prin eforturi proprii, structura efectivelor pe meserii la nivelul sarcinilor maici re din anul viitor.
— Transportul în sub-

teran, starea lucrărilor 
miniere suit la nivelul rit
mului înalt de 
producției, al 
lucrărilor de 
și pregătiri?— Beneficiem

creștere a 
dezvoltării 
deschideride faptul că mina a fost concepută încă din stadiul de proiectare pentru a face țață mecanizării crescîn- ce. Lucrările miniere au gabarite mari, sînt bine întreținute. Transportul este asigurat in flux continuu, pe transportoare cu raclete și pe benzi de cauciuc. In subteran, pentru a asigura continuitatea producției se va construi un siloz capabil să preia zilnic 350 tone de cărbune, deși, în prezent nu avem puncte de strangulare a transportului. In-lare a transportului, tregul nostru colectiv este hotărît să acționeze toată răspunderea a realiza în mod exemplar sarcina ce i-a fost încredințată, de a pune în valoare noi rezerve exploatabile, de a spori producția de cărbune energetic și cocsificabil.

cupentru

se pot găsi legume și fructe, băuturi, conserve din legume și fructe, produse de patiserie, răcoritoare. Amplasat la parterul blocului de lingă CEC, magazinul dispune de ' mobilier modern și elegant și de personal calificat. In perspectivă, unitatea își va diversifica sfera desfacerilor. (B.I.I.))GARSONIERE. In orașul Uricani, constructorii au început lucrările la fun. dația unor noi blocuri de locuințe. Este vorba de blocurile Dl și D2, care

2 — Lupeni (II—-IV), și 7 Petroșani, CPSP troșani, baletul poran al Școlii nr. 2 Lupeni, prezentate de școlile' generale Aninoasa, nr. 6 ~trila, nr. 6 Petroșani, Lupeni.Au evoluat foarte dansul de societate — Școala generală nr. 5 Petroșani, estrada Școlii generale nr. 1 — Lupeni, formațiile de teatru, brigăzile artistice, grupul de obiceiuri populare, numeroși soliști, recitatori, precum și elevii secției de muzică ai Școlii generale nr. I — Petroșani.Se pot adăuga multe alte formații, pot fi amintiți mulți soliști. In ansamblu, însă, scopul acestei etape a fost - atins; urmează o triere și mai exigentă, imediat după începerea, . celui de-al Il-lea trimestru școlar. Pînă atunci se impun pregătiri intense, inclusiv în vacanță. Numai așa mișcarea artistică 'a. elevilor va cîștiga în calitate și e- ficiență, contribuind activ la formarea multilaterală a tinerei generații.

Pe-1bine

H. DOBROGEANU

Vacanța de iarnă
(Urmare din pag. I)Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, la deschiderea acestui an de învățămînt. Cei a- proape 35 000 de copii și țineri din școli, licee și .'facultăți, integrați în viața social-economică din Valea Jiului, au obținut rezultate bune la învățătură ,și în Festivalul național „Cîntarea României".Prin conținutul și caracterul atractiv al activităților educative, culturale și sportive, vacanța de iarnă contribuie la odihna și recreerea copiilor și tinerilor care se bucură de viața fericită și posibi. litățilc nelimitate de formare și dezvoltare pe care le au într-o țară a păcii.

ac-i-ex-

cată în acest an s-a realizat cu cheltuieli mai mici cu 293 milioane lei, iar beneficiile au crescut cu 22,4 la sută față de anul 1985.Un aport tot mai mare la rezolvarea problemelor producției l-a avut activitatea de creație științi- fiCo.tehnică de masă; în cadrul căreia, sub conducerea organizațiilor de partid, organizațiile de masă și consiliile oamenilor muncii organizează și desfășoară acțiuni pentru soluționarea unor probleme tehnice, stimularea tivității de invenții și novații.Pentru generalizareaperienței pozitive, anual, Comitetul județean de partid organizează consfătuiri cu caracter de lucru cu activul de partid din domeniul mineritului, siderurgiei, construcțiilor; forestier, cu lucrătorii din comerț și alte domenii, în care s-au scos în evidență forme interesante și eficiente ale organizațiilor de partid în pregătirea politică a oamenilor muncii și desfășurarea activității educative cu aceștia.In munca de propagandă o pondere însemnată o are activitatea de pregătire ideologică a comuniștilor, a celorlalți oameni ai muncii. In majoritatea cercurilor de pregătire politico- ideologică s-au organizat dezbateri legate de înțelegerea' sarcinilor privind lărgirea bazei de materii prime și energetice, promovarea unei politici ferme de gospodărire și valorificare superioară a materiilor prune și energiei, modernizarea producției, sporirea calității și creșterea productivității muncii. Dezbaterile s-au referit, în acest cadru, la .organizarea învățămîntului pentru cadrele de conducere, la Universitatea politică și de conducere, dezbaterile ideologice trimestriale.în scopul educării patriotice și revoluționare a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, au fost organizate expuneri, simpozioane, mese rotunde în toate domeniile de activitate.Comitetul județean de partid a acordat o atenție sporită îmbunătățirii activității cultural-educative de masă. Sub îndrumarea Biroului Comitetului județean de partid, consiliile de educație politică și cul-

tură socialistă, factorii educaționali au organizat, în cadrul Festivalului național „Cîntarea României", acțiuni care au contribuit la educarea politică, patriotică, revoluționară a oamenilor muncii, O semnificație aparte o au în acest. sens activitățile desfășurate de casele cultură, cluburile torești,. căminele -le, universitățile științifice, bibliotecile activitatea cu filmul.Comitetul județean de cultură, Consiliul județean, ăl sindicatelor, organ iza- . țiile de tineret și copii s-au implicat cu răspundere în desfășurarea activităților cultural-artistice înscrise în Festivalul național „Cîntarea României", reușin- du.se cuprinderea unui număr de peste 30 000 membri ș' formațiilor artistice din județ care an de an și-au îmbunătățit repertoriul contribuind la clasarea județului înl re primele cinci județe ale țăriLComitetul județean de partid a avut în permanență în preocupare îndrumarea organelor și organizațiilor de partid, a Inspectoratului școlar și unităților de învățămînt pentru perfecționarea Continuă a învățămîntului în vederea pregătirii temeinice a elevilor și studenților pentru muncă și viață. ... .. 2. ________________ rAnalizînd activitatea des- tate privind modernizarea fășurată de organele și organizațiile de partid, de masă și obștești pentru în- deologic al partidului, plenara _a analizat în spirit combativ unele lipsuri și neajunsu’ri existente în a- ceastă activitate.Sînt încă unele organe și organizații de partid, cadre de partid, din conducerea unităților eeono- mico-sociale, care nu manifestă preocupare permanentă pentru însușirea conținutului programului ideologic al partidului, al tezelor și sarcinilor privind dezvoltarea activității teoretice și ideologice în societatea noastră socialistă.Analizînd activitatea po- litico-ideologică și cultural- educativă în raport cu e- xigențele economico-socia- le, plenara a arătat că nivelul județului nu îndeplinit planul pe luni la toate produsele, apreciat, de asemenea, nici în domeniul activității de cercetare, al creației științifico-tehnice de masă, formele muncii politice nu

de mutici- cultura- cultural- Și

au determinat, alături da al ți factori organizatorici, obținerea unor rezultate pe măsura bazei tehnico-ma- teriale și a potențialului tehnico-ingineresc de caro dispune județul.Un alt domeniu important care se cere îmbunătățit se referă la generalizarea celor mai valoroase inițiative muncitorești din industrie, agricultură și celelalte sectoare de activitate.Deși, în județ se resc 32 inițiative torești, numai cîteva tre ele și-au dovedit ciența în activitatea producție și educație. ăcționat insuficient pentru generalizarea inițiativei „Colectiv model de muncă și viață comunistă" în toate unitățile, deși s-a trecut la constituirea acestor nu. clee model de mai mulți ani.Mai sînt organizații de partid din unitățile economice, din minerit, siderurgie, construcții, transporturi. comerț și cooperație, industria ușoară din municipiile Petroșani, Hunedoara, Deva, orașele Că- lan, Orăștie, Hațeg, comunele Băița, Certcj, Romos, Baia de Criș, Totești, Ilia și altele, unde dezbaterile din învățămîntul politico- ideologic nu au fost axate suficient pe sarcinile stabilite în programele adop-

urma, munci- din- efi- de S-a

proceselor de producție și a muncii, participarea la înfăptuirea sarcinilor dinfăptuirea Programului j. industrie și agricultură.In activitatea cultural- artistică și politiCb-educatb ;' vă desfășurată în cadru-' Festivalului național „Cîn. tarea României" trebuie realizată o nouă calitate. O bună paftde dintre așe- zămintele de cultură nu au devenii încă adevărate centre de cultură și educație socialistă. Sînt cuprinși la activități un număr mic de oameni din rîndul populației active.Desprinzînd și învățămintele 
plenara a adoptat un gat plan de măsuri menit

la 
s-a

11 
S.a

că

concluziile 
cuvenite bogat plan de măsuri menit 

să determine ridicarea la 
un nivel superior a întregii activități politico-ideologi- 
ce și cultural-educative.Plenara a luat în -dezbatere celelalte probleme a. fiate pe ordinea de zi, a- - doptînd măsuri corespun. zătoare.In încheierea lucrărilor plenarei a luat cuvintul tovarășul Radu Bălan, prim- secretar al. Comitetului județean de partid.

Fiecare kilowatt-oră, judicios folosit
(Urmare din pag. I)zăm acum pompe PRA. O singură pompă de acest gen, care consumă jumătate comparativ cu cele vechi, umple 12 filtre. Și, după cum. mai spuneam, economii. importanțe se obțin datorită funcționării ireproșabile a mașinilor de zețaj, din fluxurile de preparare modernizate.Căutările, găsirea de noi soluții în vederea economisirii de energie electrică nu s-au oprit însă aici.vbr avea fiecare cîte 40 garsoniere, și fac parte din pianul de locuințe pentru anul viitor. In 1987, în o_ rașul Uricani se prevede, construirea a 702 noi a- partamente.MENȚIUNE. O veșțe bună am primit ieri, telefon, îa redacție, concursul' „Expedițiile Cutezătorii" organizat de CNOP și revista „Cutezătorii", casa de copii, școlari din Uricani a primit o mențiune la nivel republican, pentru expedițiile

prin
La

Inginerul șef electromecanic ne-a vorbit despre lucrările de la cea de-a treia linie necesară asigurării continue cu cărbune a separației. Prin darea ei în folosință, în ianuarie 1987,_ se vor obține, la fiecare' oră, economii de 50 kW, datorită eliminării — in marc parte — a opririlor, știut fiind că, la orice instalație, consumul cel mai mare se înregistrează de la pornire la intrarea ei la capacitate. Că, și de pe urma acestei amenajări.

va spori, indiscutabil, economia de energie electrică o demonstrează ultima realizare din toamnă: montarea celei de_a treia tur- bosuflante de mare randament, în secția spălare, cu ajutorul căreia s-a e- chilibrat circuitul de aer la mașinile de zețaj, dimi- nuîndu-se simțitor consumul de energie electrică.Acestea au fost cîteva aspecte despre modul riguros în care este utilizată energia electrică la Uzina de preparare din Corcești.

Este o optică a bunului gospodar, a celui preocupat ca fiecare kilowatt-oră să-și găsească utilitatea. Iar acestui comandament major îi răspund, prin faptele lor, schimburile conduse de maiștrii Ale- mdrt 3 lr< an;. I'm On - țiu, Alexandru Laszlo și Ion Urechescu, toți oamenii muncii din preparare, care și-au propus, ca obiectiv de sfîrșit de an, realizarea a 4 200 000 kWh economii de energie elec. trică.montane întreprinse în masivul Retezat. (Al.H.) pitoresc. Oficiul din Lupeni ai OJT organizează excursii de trei zile, în perioada 30 decembrie 1986 — 3 ianuarie 1987. înscrierile se fac în aceste zile la sediul nou al oficiului din Lupeni de pe bulevar- telefoh
SERVICII. Pentru populație, în cartierul Petroșani —Nord, cooperativa Unirea amenajează, în vederea deschiderii, în CU- rînd, o nouă unitate foto.. dul Păcii și prin Amplasată intr.o zonă cu vad comercial, unitatea dispune, de spații corespunzătoare și de dotări moderne. (M.B.) ceiEXCURSII. Pentru ce doresc să-și petreacă revelionul într-un cadru

60824.SOLSTIȚIU. Luni, 22 decembrie, la ora 4 și 2 minute, solstițiul de iarnă, începe iama astronomică. De ieri, ninge... (M.B.)PATINOAR. Pe strada Independenței din caitie-

rul Aeroport — Petroșani, a apărut un adevărat patinoar.geri desabilul gheațămai bine de 200 m. intervine pentru eliminarea acestei surse de risipă a apei? __

Datorită unei scur- apă, întreg ' caro- a fost acoperit de pe o lungime deCine
Rubrică realizată de

V.S. FENEȘANU

VQ
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rodone, Bour, apoi cei de vîrstă tînără, deja a. firmați sau în curs de afirmare, cei care aduc vigoarea tinereții șituziasmul spre a le a-en.

De-a lungul anilor, opinii

I 
I 
I
I

O paralizare" a circu. lației în Petroșani din cauza a zeci de familii cu adulți, ținîndu-se de mî_ nă, plecînd in corpore să vadă Salonul, mi s-ar părea cea mai adecvată imagine".
„Cu linie subtilă, măsura spiritului pe care-1 materializează, cei care au contribuit dăruiți la" realizarea acestui salon, ne plimbă cu talentul și imaginația lor, pe drumurile întortocheate ale căutării".

Radu COSAȘI! Ileana VULPESCU„Spontaneitatea formelor duce gîndul la glumă, ca apoi, imediat, să se deschidă curiozitatea".
„Idealul unui salon de umor ? Să ajungă în rîsul lumii, desigur, nu de rîsul ei I

Dumitru VELEA, 
în ziarul „Steagul roșu'*

Eugen URICARU

Trei generații, nesecat izvor de talent
A Xl-a ediție

1 n de an, vreme de 
/I cîteva zile, Petro- '* șaniul se transformă într-o cetate a bunei dispoziții, a rîsului nătos și a ironiei cătoare — armă de mut a omului de bine în fața răului. Salonul umorului, ajuns — iată — la a Xl-a ediție — se con. stituie ca o manifestare națională reunind aproape tot ceea ce are mai valoros școala românească de grafică umoriști, întîlnire în acestspre a izvor spirit al

să- muș.te-

că. Iși dau expoziția din anume parcă tra nesecatul talent și porului nostru, trei nerații de creatori, ai întîi cei erați — recunoscuți în treaga țară, „nume nore" ale graficii umoristice: Ando, Pînzaru- Pim, Crăiță-Mîndră, Mi-

an.Husele
consa- maeștrii Inso-

Manifestare 
tradițională a școlii 
românești de grafică 

umoristicădăuga înțelepciunii transformate în umor: IonBarbu, Mihai Barbu, Pavel Botezatu, Mihai Boacâ, Radu Iațcu ș.a.Iată că mugurii dau în floare; 17 pionieri de la Școală generală nr. 1 din Petrila s-au așezat cu îndrăzneală lingă cei mari, preluînd astfel lu. minile ardente ale desenului spre a le purta mai departe. Ne bucură nespus acest debut

lectiv, cu atît mai mult cu cît arta lor izbucnește de aici, din Valea Jiului.
Zii, tot ca în fiecare 
S an, și-au anunțat 

5> participarea la Sa.Ion personalități mar. cânte ale publicisticii U- moristice : Tudor Octa, vian ■— secretar, responsabil de redacție la revista „Rebus", Tudor Popescu — redactor șef adjunct la revista „Urzica", Nicolae Mirodo. ne și Viorel Teoc—Nasta, graficieni, prezenți tot din partea revistei „Ur. zica“. îine, la tură a zi depentru arta Valea Jiului, expoziției, premiilor și acestea, bucuria unui e-veniment artistic major, cu largi implicații educative.

, • Previzibilă mutareîncă de la ediția a X-a, „Salonul de toamnă al u- morului" a devenit „Salonul de iarnă al umorului". Probabil pentru a demonstra că rîsul nu îngheață niciodată, indiferent de anotimp.• Debut semnificativ : grupul de pionieri, carica. turiști care, cu talent siguranță a tușeului, trund — iată — pe : mul unei, manifestări turale blican.nr. 1toate aprecierile.,• Sorin Topor an un caricaturist dinal cărui desen certe calități

și pă_ dru- cul-de interes repu. Școala generală ■ Petrila merităcasa de cul- sindicatelor, sărbătoare plastică în Vernisajul decernarea dincolo de
I

ParticipanțKlO86Ando, I. Barbu, Bâtcă, Boacă, Bour, Botezatu, M. Barbu, Buzea, Crăiță — Mîndră, Deschenmacker, Dragoș, Fedak, Fiddy, Iaț. cu, Eehoczkv, Militare, Mi- rodone, Mălaiele, Pînzaru- Pim, Popa, Popovici, Salva, Turculeț, Teoc.Nasta, Zdrodowski.
Și copiii vasiloaie, Angela Adriana Barcsay, Barcsay, Andrei Mihai BarbU, Anamaria Cercel, Dacian Conta, ronica Mătușoiu, Moroșanu, Laszlo Nyrady, Iuliana Rusu,Spafiu, Diana Szilagy, Mi- haela Sumălan, Geta To- de. Eoredana Țâr, elevi ai Școlii generale nr. 1 Petrila — debut în cadrul salonului.

Laurențiu A- Bancea, Viorica Barbu,
Ve- 

MirelaGabriela

debut,Petroșani, dovedește artistice în a sugera o ide

Caricaturi de
I. BARBU. BUZEA, PINZARU-PIM, 
EEHOCZKY, BOACA, TOPORAN, 

BOTEZATU
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Schimb de mesaje la nivel înalt
româno-vietnamezHANOI 19 (Agerpres). Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, au transmise felicitări, cum și cele mai bune de mari funcție Partidul

de
artificiale „Vîscoza** Lupeni

INCADREAZA _
- 4 mecanici locomotivă LDH-750
- 4 manevranți C.F.U.
- 3 șefi manevră
- 10 muncitori necalificați, 
încadrarea se face potrivit prevederilor

vigoare. Relații - la sediul întreprinderii.

încheierea lucrărilor primsi 
etape a reuniunii 

g e ner al-europe neerată- edificării societății socialiste multilateral dezvoltate în România.Schimbul de mesaje a avut loc cu prilejul primi, rii de către secretarul general al C.C. al P.C.V. a tovarășului Ion Coman, membru al Comitetului Po. line Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., care a condus delegația P.C.R. la lucrările celui de.al Vl-lea Congres al P.C.V.In cadrul întrevederii, secretarul a fost reafirmată dorința dezvoltării în continuare, pe multiple planuri, a relațiilor tradiționale de prietenie și colaborare dintre P.C.R. și P.C.V., dintre cele două țări și popoare.

fost pre- ; U-rări de sănătate, succese în înalta încredințată de - ------- -Comunist din Vietnam, tovarășului Nguyen Van Linh, cu prilejul alegerii sale în funcția de secretar general al C.C. al P.C.V.Mulțumind, ------general al C.C. al P.C.V. a rugat să se transmită tovarășului N ic o 1 a e Ceaușescu un cald salut, precum și urări de sănătate, ■ de fericire și noi succese în activitatea consa-

nentului, exigențelor edificării unui sistem trainic de securitate și cooperare în Europa.De asemenea, a spus vorbitorul, România se pronunță cu consecvență în favoarea convocării ce- z. , lei de-a doua faze a Con-Luînd cuvîntul în ultima ferinței pentru măsuri de ședință plenară, reprezen- încredere și ; tantul țării noastre a c.l. - .dențiat importanța deose. pa, care sa includă șibită pe care România f ocierea^ unor_ masurisocialistă, ,___ .Nicolae Ceaușescu, o a- cordă încheierii cu rezultate de substanță a forumului general-european, care să corespundă așteptărilor popoarelor conti-

VIENA 19 (Agerpres). Radu Bogdan transmite j La Palatul Hofburg din Viena au luat sfîrșit vineri seara lucrările primei eta. pe a noii reuniuni a statelor participante la Conferința pentru Securitate și Cooperare în Europa.
președintele

zc<1_ , securitate șievi- pentru dezarmare în Euro- - - - ’ ’ ne-e-pe

de Miniștri al U.R.S.S. în problemaDeclarația
moratoriului asupra experiențelor nucleareMOSCOVA 19 (Agerpres).‘ La Moscova a fost dată publicității o declarație a■ Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. în care se arată, că, la- aproape un an și ju- ș mătate de cînd U.R.S.S. a adoptat hotărîrea de a înceta unilateral experiență nucleară, 

tuala Administrație S.U.A., nu a răspuns pozi
tiv: la chemarea U.R.S.S. și continuă să-și înfăptuiască programele de experiențe cu arma nucleară.

oriceac- a

In urma unei examinări profunde și multilaterale a acestei probleme — se arată în declarație ducerea sovietică apreciază că este necesar să declare următoareleUniunea Sovietică pune din nou neîntîrziată de de mare amploare privind interzicerea totală a periențelor nucleare.U.R.S.S. este dispusă să-și mențină moratoriul și în

pro- începerea tratative

continuare, dar va relua experiențele nucleare imediat după prima experien- con- ță nucleară a S.U.A. în anul viitor.In declarație se arată, totodată, că dacă S.U.A. își vor înceta experiențele nucleare, U.R.S.S. va gata, în orice zi și în rice lună să înceteze,bază de reciprocitate, rea. lizarea programului de experiențe nucleare.
ex. fi o- pesău

COPII DEȚINUȚI. Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a cerut autorităților rasiste de la Pretoria să elibereze imediat copiii deținuți în închisori în baza stării de urgență decretate, în țară. Potrivit reprezentantului
.».♦ ♦

secretarului general alO.N.U., în închisorile regimului de la Pretoria se află în prezent 256 copii în vîrstă între 11 și 15 ani.INTR-O CUVINTARE rostită în capitala țării, președintele Braziliei, Jose Sarney, referindu-se la problema datoriei externe a țării, azat că guvernul de la Brasilia nu va admite lezarea

fective de dezarmare continent. In ce privește România va depune și în continuare toate eforturile pentru desfășurarea în cele mai bune condiții a forumului de la pentru încheierea sa cu rezultate corespunzătoare, a subliniat în încheiere delegatul țării noastre. , Ț Lucrările reuniunii ge- neral-europene de la Viena vor fi reluate la 27 ianuarie 1987.

in

Vulcan
de

Viena,

• SCRISOARE. Peste 130 de membri ai Camerei Reprezentanților a Congresului S.U.A. au adresat Administrației americane o scrisoare prin care cer instituirea unui moratoriu asupra experiențelor nucleare. Această măsură — se arată în scrisoare — ar permite să se pună baza încheierii unui acord cU U:R.S.S, ' -suveranității naționale în lansat de milițiile Amal cu această chestiune. tancurile asupra ta-
LUPTE PUTERNICE cu berci Shatila. Luptele din artileria și tancurile s-au timpul zilei au fost prece- desfășurat vineri între mi- date de bombardamente lițiile organizației libane- violente efectuate de ze Amal și combatanții palestinieni în zona celor două tabere de refugiați palestinieni Shatila Bourj El Barajneh, sudul Beirutului.cum s-a anunțat din palestiniană, în cursul lei a fost respins un

, . .. .. .-----------  — celeși combatanții două părți una asupra celeilalte.

INCADREAZA
jurisconsult

încadrarea se face în conformitate 
prevederile Legii 57/1974 și a Legii nr. 12/1972,

■

f .

un

întreprinderea de utilaj m 
UNIO Satu Mare 
1 N C A D R EAZAs 
specialist (inginer, subinginer sau

tehnician) pentru receptionarea utilajelor li
vrate la beneficiarii din zona Petroșani).

încadrarea și retribuirea se fac conform 
Legii 12/1972 și Legii 57/1974.

Relații suplimentare se obțin zilnic, între 
orele 7-15, la serviciul Personal — Invățămînt- 
Retribuire, telefon 33456, prefix 997, interior 
114 sau 260. *

VlND video Fisher VHS. Telefon 43905. (9485)VIND garaj din zid- Strada Grivița Roșie, Petroșani, telefon 42881. (9457)VIND mașină tricotat „Veritas", Petroșani, stra^ da Aviatorilor, bloc 14, ap. 13. (9492)
memento

Și din După sursă zi-preci-

FILMEPETROȘANI — 7 No
iembrie : Vară sentimentală; Unirea: Stele de iarnă; Parîngul: Asoci
atul.LONEA: Septembrie.VULCAN — Luceafă
rul: Șapte băieți și oștrengănță.LUPENI — Cultural :Viraj periculos,URICAN1: întunecare.N.R. Eventualele modificări intervenite în programarea filmelor a- parțin întreprinderii Cinematografice Județene 
Hunedoara.

— Tot ce are țara mai frumos. Uniți în vreri și fapte.— O melodie în primă audiție.— „Poemele Republi- cii“ — moment .poetic.— Transparențe... Gingășia sticlei și a ceramicii.— înregistrări din fes-: / tivaluri internațio- ... nale.— Din lirica clasică românească — Mihai Eminescu.— Telesport.— Autograf, muzical.14.45 Săptămîna politică. 19,00 Telejurnal.19.20 Teleenciclopedia.(color). ■—- File de storie : Ca. pidava ;— Echilibru ecologie ; ,—■ Fenomene carstice;— Din istoria inven- țiilor.19.45 Steaua fără nume, (color).— Emisiune-concurs de muzică ușoară. Etapa a II-a.20,40 Film artistic.
Riscul.22.20 Telejurnal,

PRIORITATEConducătorii auto gresivi, precum Nicolae Blaj (3 HD 6048) nu iau în seamă regulile de acordare a priorității. In astfel de cazuri, pentru a se îndepărta pericolul public „pe patru aiLiAuuiut. roți", conducătorul auto Viorel Dobai (4 HD 880) este invitat să rămînă on-a apucat, din fericire, vreme doar cu vocații...să ajungă... celebru, a pietonale. •fost oprit, la timp dincursă. Pe lingă sancți- DEILCȚIUNIunea contravențională Autoturismul pilotat de de rigoare, a primit un Virgil Boidan (3 HD 6378) : mai lung termen de me- prezenta, deunăzi, grave ditație, menit să-l... tre. defecțiuni tehnice, zească la realitate.
LUMINI

MEDITAȚIEA ținut, cu tot dinadinsul, să iasă din anonimat, ureînd ia volan sub influența alcoolului.

, care ar fi putut afecta nu numai fluența traficului : rutier, dar și sănătatea In unui „sta- auto- va amelio-

a.

uz

PIERDUT carnet student pe numele Laszlo Do- mokos, eliberat de Institu
tul de mine Petroșani. II declar nul. (9497)PIERDUT legitimație serviciu pe numele Prisecaru Steluța, eliberată deIPEG Deva. O declar nulă. -

ANUNȚURI DE FAMILIE

FAMILIA ing. Muru Emil anunță cu profundă 
durere încetarea clin viață a celei care a fost 

înv. MURU VICTORIA
Ii vom păstra veșnic amintirea. : 
Inmormîntarea va avea loc duminică, ora 14, 

din strada Mihai Viteazul.

MEREU cu imaginea dragă în sufletele noastre, 
închinăm gîndurile de îndurerată și nepieritoă. 
re prețuire bunei noastre colege

MURU VICTORIA
Colectivul didactic al Școlii generale nr. 

Petroșani. (9498)
5

TV13,00 Telex.13,05 La sfîrșit de tămînă. (parțial color).— Farmecul muzicii.— Gala desenului animat. -— Floarea cîntului, floa. I rea dorului — melo- L dii populare. r

sap-

COLEGII de serviciu sînt alături de ing. Muru 
Emil la suferința pricinuită de decesul tatălui său 
și a Surorii sale.

Transmitem sincere condoleanțe familiei îndo
liate. (9501) /

Petrișor Ciocan (3 HD proprietarului său. 1676) și Ion Petran HD 3414) au dat dovadă de ignoranță în materie de folosire a luminilor autovehiculelor pe timp de noapte. Bezna ignoranței și-a găsit repede leacul. S-a făcut i lumină în cazul .celor contravenienți.
DEPĂȘIRI„lreverențioși" pe terele de circulație, ducătorii auto loan taru (2 HD 9511) și Va. sile Ceaușu (21 PH 2352) au fost siliți să tragă pe dreapta, la semnalele „caschetelor albe". De acum vor efectua nymai depășiri regulamentare.

(2 urma intervenției agent de circulație, rea de sănătate" a turismului se ra simțitor.
* Duminică, __ —deci 6f*e a.c., an dreptul de . joi circulație autoturismele 
proprietate personală în
matriculate sub număr 
FAR A SOȚ.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului circu
lație al Miliției munici

piului Petroșani

ar- con- Spă-

21 decern
COLEGII de muncă sînt alături de Bal Marioâ- 

ra in durerea pricinuită de decesul tatălui său.
Transmitem condoleanțe familiei îndoliate.

COLEGIUL OE REDACȚIE î Iosif BALAN, loan DUBEK, Dorin CHETA, Ion 
MUSTAJA, Simion POP — redactor șef. Teodor RUSU — redactor șef adjunct 
Tiberiu SPĂTARI).

PĂRINȚII și frații aduc un ultim omagiu celui 
care a fost un fiu și frate neprețuit

, STEGĂROIU MARIN
Nu-1 vom uita niciodată. (9495)

SUSANA soție. Margareta și Simona fiice, zdro
bite de durere, anunță moartea tragică a iubitului 
lor soț și tată .

STEGĂROIU MARIN (36 ani)
Inmormîntarea are loc azi, ora 14. Corte

giul funerar pleacă de Ia domiciliu, strada Păcii 
12/18. (9494)

MEMENTO
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