
Unîrea Principatelor a avut o uriașa însemnătate pentru evoluția 
social-politicâ a poporului nostru; ea a deschis noi perspective dezvoltării 
forțelor de producție, angajării României pe drumul civilizației moderne, 
constituind un moment epocal în procesul plămădirii statului național 
unitar român.
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Concepția Partidului Comunist Român, 
a secretarului său general, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, privind lupta poporului 
nostru pentru unitate și independență
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Spiritul revoluționar, spiritul 
definitoriu al edificării noii societăți

Aplicînd creator în practi
co social-istorică tezaurul 
materialismului dialectic, le
gile generale ale revoluției 
și construcției socialiste, 
Partidul Comunist Român și-a 
asumat cea mai revoluționa
ră misiune, aceasta, la rîn- 
dul său relevîndu-se ca cea 
mai revoluționară conștiință. 
Din această concepție gene
rală, integratoare, rezultă cu 
claritate ideea că naturii 
revoluționare a proceselor e- 
conomico-sociale pe care le 
edificăm trebuie să-i cores
pundă fizionomia ideologică, 
culturală, profesională și e- 
tică a oamenilor muncii, în 
care un loc central trebuie 
să-l ocupe convingerea și 
acțiunea consecvent revolu
ționară.

0 hotărire minerească unanimă — 
realizarea și depășirea planului

la huilă pentru semicocs
• Deși au rămas datori economiei naționale cu o 

însemnată cantitate de cărbune, în 1983 minerii de 
la Dilja au extras cu peste 60 000 tone mai mult 
decît în 1982 • Sarcinile acestui an cresc cu 30 000 
tone • Noul an de muncă a început cu realizări 
de seamă In toate abatajele • La zi, mina are un 
plus de peste 1619 tone cărbune, In frunte situîn-
du-se sectorul III, cu 820

— Ce măsuri ați între
prins pentru redresarea si
tuației, pentru a ajunge la 
realizările de astăzi, reali
zări care, fără îndoială, 
vor spori în continuare, 
tovarășe Rudolf Gurka, in
giner șef cu producția 7

— Este știut că de cîțiva 
ani, mal precis din 1979, 
am avut greutăți mari în 
subteran, în special la sec
torul II, sector cu mare 
pondere în producția mi
nei. Anul trecut s-au exe
cutat lucrări de asanare a 
focului prin înămollre și

MARȚI, 24 IANUARIE 1984

Revoluționarismul, acțiu
nea consacrată schimbărilor 
profunde, devenirii și perfec
ționării neîncetate face parte 
organică din esența comu
nismului, definește această 
opțiune socială. Pornind de 
la adevărul că toate trans
formările și prefacerile struc
turale se realizează prin 
partid, prin oameni, tovară
șul Nicolae Ceaușescu sub
linia, la consfătuirea din au
gust 1983, de la Manga
lia: „înfăptuirea Programului 
partidului, făurirea societății 
socialiste multilateral dez
voltate și înaintarea spre co
munism cer ca fiecare co
munist să muncească, să 
lupte și să trăiască în spirit 
revoluționar I".

Dintr-un astfel de impera

tone.

sectorul a fost pus etapi- 
zat în funcțiune. Tot în 
1983 am reușit să exploa
tăm complet, în condiții 
grele — laminări ale stra
tului, infiltrații de ape — 
dar am reușit, stratul din
tre orizonturile 440 șl 517. 
La deschideri am acționat 
pe baza unor programe 
bine și minuțios concepu
te, ne-am preocupat să 
creștem productivitatea 
muncii pe fiecare post.

GH. I. NEGREA

(Continuare in pag. a 4-a)
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tiv major se desprind abso
lut firesc exigențe noi, supe
rioare, aflate într-un raport 
dialectic cu cerințele speci
fice ale etapei pe care o 
străbatem, necesitatea trans
formării acestor exigențe în 
convingeri proprii, solide, ca
re să reprezinte fundamentul 
ideologic al comportamen
tului cu adevărat revoluțio
nar.

Socialismul este prin struc
tura, prin natura sa, socie
tatea neîncetatelor transfor
mări, a trecerilor succesive 
de la o calitate inferioară la 
alta superioară. Poate că din 
ansamblul procesului con
structiv condus de partid, 
nici o etapă n-a pus cu mai

(Continuare în pag. a 4-a)

Proclamarea Unirii — 4» Î4 Ianuarie 1859.

Astăzi, la împlinirea a 125 
de ani de la formarea 
statului național român prin 
unirea Moldovei cu Mun
tenia, cînd aducem prinos 
de recunoștință bravei ge
nerații de oameni politici 
și cărturari care a condus 
cu înțelepciune poporul 
spre înfăptuirea țe
lului visat, găsind drumul 
drept spre biruință - nu 
putem să nu consemnăm 
îa loc de cinste concepția 
Partidului Comunist Ro
mân, a secretarului său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu privire la 
lupta poporului nostru pen
tru unitate, independență 
și suveranitate. Documen
tele de partid, lucră'ile 
președintelui României care 
abordează problemele isto
riei reprezintă o aprofun
dare de substanță a ele
mentelor unității incepînd 
cu istoria noastră veche și 
pînă în prezentul socia
list.

„Unirea este rezultatul 
firesc, legic, al îndelunga
tei dezvoltări istorice a po

IMN LA
Unit, la bine și la greu, 
Așa te știu, din veac, 
Poporul meu I
S-au asmuțit cindva să te dezbine: 
Tu Horă te-ai făcut. Și-n tine 
izbitu-s-au ca de-un granitic zid 
Ce sta in calea lor sever, lucid.
Cetatea mărturiei dreaptă șade
La Alba, și vo.bește națiunii:
Cum stau la Țebea, falnicii, gorunii, 
și-n transilvane doine și-n balade...
Unit, la bine și la greu

UNIRE i
i

Așa te știu, din veac,
Poporul meu I
S-au spulberat trufiile, uiumul, 
Tu ți-ai urmat, fără ocoluri, drumul 
Din vălmășia tulburelor vămi 
Ai invățat de nimeni să te temi 
și ți-ai păstrat dreptatea și-omenia 
să-ți spunem, veșnic, țară... România !
Fii însuți tu, la bine și la greu.
Drept și viteaz, măreț popor al meu I

porului român, a luptei 
sale pentru dreptul de a fi 
liber și stâpin pe propria-i 
țară - aprecia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în ma
gistrala sa expunere la A- 
dunarea festivă consacrată 
sărbătoririi a 65 de ani de 
la făurirea statului națio
nal unitar român, de la 
1 Decembrie. Din cele mai 
vechi timpuri, idealurile 
unirii, libertății și indepen
denței au însuflețit perma
nent poporul român, con
stituind făclia care a lu
minat, generație după ge
nerație, drumul spre drep
tate, spre progres, spre o 
viață mai bună, liberă și 
demnă. Milenara noastră 
istorie este jalonată de 
nenumărate bătălii, de jert
fe și sacrificii fără seamăn 
pentru păstrarea ființei na
ționale, pentru apărarea 
drepturilor fundamentale 
ale poporului. Carpații se
meți cu falnicii săi codri 
seculari, cu rîurile sale 
milenare, au constituit lea
gănul de formare și dez
voltare a poporului nos

tru din cele mai îndepăr
tate timpuri. Carpații nu 
i-au despărțit ci i*au  unit 
pentru totdeauna pe locui
torii din cimpîile de fa 
răsărit șl apus, de fa 
miazăzi și miazănoapte. In 
Carpați s-au format carac
terul poporului român, dîr- 
zenia, vitejia, bunătatea 
șl omenia, mîndria și nein- 
fricarea in luptâ".

După vremurile de adîn- 
că restriște, cînd s-au pe
rindat pe aceste meleaguri 
popoarele migratoare, ro
mânii, preocupați de re
facerea unității de neam 
au întemeiat primele forma
țiuni statale noi, dezvolta
te și consolidate apoi pen
tru a ține piept agresiuni
lor, încercărilor de cotro
pire din afară. Statele 
române feudale, conduse 
de mari domnitori șl căpi
tani de oști, s-au împotri
vit cu eroism năvălirilor 
străine, încrustînd pagini 
de glorie nepieritoare în

(Continuare în pag. a 2-a)
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125 de ani de la formarea statului națion
Concepția Partidului Comunist 

Român, a secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. 1)

letopisețul libertății și nea*  
tîrnării patrie.. Idealul po
porului român și-a găsit o 
înaltă expresie in unirea 
Munteniei, Transilvaniei și 
Moldovei, in anul 1 600, de 
către marele voievod Mihai 
Viteazul, and românul s-a 
înfrățit cu românul și cu 
toți au fost una - cum 
spunea Nicolae Bălcescu. 
O unire de scurtă durată, 
dar ale cărei idealuri au 
dăinuit peste veacuri.

„Dacii au rămas mereu 
vii in conștiința poporului 
— arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la 1 Decembrie 
1983 - dinamizind voința 
sa de luptă, reprezentind 
forța motrice a luptei pen
tru dreptate socială ți na
țională, pentru progres ți 
civilizație*.  Cauza unității 
s-a împletit strins cu ac
țiunile revoluționare, cu în
treaga luptă a mase;or 
populare. Marile idealuri 
ale răscoalei lui Horia, 
Coșea ți Crișan, de re
voluțiilor de la 1821 ți 
1848 pentru care au luptat 
masele targi ale poporului 
nostru, aveau să rodească 
la 24 Ianuarie 1859, cînd 
prin actul puternic al na
țiunii române s-a făurit 
Unirea Moldovei cu Mun
tenia, creîndu-se statul na
țional român modern. 
„Prin acțiunea lor energi
că, masele populare au 
dejucat, deopotrivă, mane
vrele unor cercuri reacțio
nare interne, ca ți inten
țiile unor puteri europene 
care-ți vedeau stinjenite, 
prin crearea unui stat na
țional român, planurile ex
pansioniste in aceastâ 
parte a continentului. Uni
rea principatelor - aprecia 
președintele României — a 
avut o uriașă însemnătate 
pentru evoluția social-poli- 
tică a poporului nostru, ea 
a deschis noi perspective 
dezvoltării forțelor de pro
ducție, angajării României 
pe drumul civilizației mo
deme, constituind un mo
ment epocal in procesul 
plămădirii statului națio
nal unitar român*.

Lupta pentru unitate, li
bertate și independență na
țională se ridică pe o 
treaptă supremă cînd. la 
1877, este cucerită cu ar
ma in mină, prin sacrificii 
ți jertfe. Independența, su
veranitatea de stat a patriei 
noastre.

imoinind viziunea materia- 
Ust-diolecticâ ți istorică o- 
supra evenimentelor de 
seamă ale trecutului nos
tru cu gindirea critică, 
revoluționară spiritul crea
tor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a formulat ade
vărul de necontestat că 
întreaga istorie o țării 
demonstrează că poporul 
muncitor, forțele sale revo
luționare progresiste și pa
triotice au înfăptuit toate 
marile transformări, au a- 
sigurat mersul înainte al 
societății noastre.

Marea Adunare populară 
de la Alba lulia, de la 
1 Decembrie 1918, care a 
hotărît unirea Transilva
niei cu patria mamă, a 
marcat încheierea proce
sului de desăvîrșire a sta
tului unitar român, con
sfințind voința întregii na
țiuni.

„Unirea - arăta tovară
șul Nicolae Ceaușescu — 
a fost încununarea victo
rioasă a luptei seculare 

duse de cele mai inainta- 
te forțe ale poporului 
român din Moldova, Mun
tenia ți Transilvania, de 
cărturarii și marii ginditori 
ai neamului, a activității 
desfășurate de elementele 
revoluționare, de militonții 
socialiști, a aspirațiilor ți 
voinței întregului nostru 
popor*.

Misiunea de a asigura 
realizarea dep.oă a mari
lor aspirații ale popo'uui 
nostru a revenit closer 
muncitoare, sub conducerea 
Partidului Comunist Român. 
Asumindu-ți răspunderea 
pentru îndeplinirea năzuin
țelor de dreptate ți liber
tate ale maselor munci- 
toare pentru dezvoltarea 
progresistă o societății 
românești, portiduf comu
nist a desfășurat — încă 
de Ic feuri-ea sa. in 1921
— o intensă octivitcte re- 
voluționoră, conduand 
clasa muncitoare la mori 
lupte po'itice ți sociale.

„Aspirația spre unitate — 
remorcă tovarășul Nicolae 
Ceaușescu - s-a afirmat 
cu deosebită tărie in spe
cial în momentele grele 
ale luptei revoluționare, in 
perioadele de înfruntare 
deschisă cu clasele exploa
tatoare, pentru salvgardarea 
libertății și drepturilor vi
tale ale celor ce mun
cesc, pentru interesele su
preme ale națiunii*.

Expresia unității, intra
tă în patrimoniul inestima
bil ol tradițiilor mișcării 
muncitorești, s-a dovedit 
deosebit de rodnică pe 
planul strategiei și tacticii 
de acțiune a partidului 
clasei muncitoare, în con
textul social-politic 'omâ- 
nesc. Documentele parti
dului nostru, opera secreta
rului său genera relevă 
grija pentru dezvoltarea 
națiunii, a trăsăturilor ei 
noi care opar in socia
lism, constituie o parte in
tegrantă a însăși edificării 
noii orinduiri.

„Societatea noastră so
cialistă este o societate 
unită, formată din clase ți 
categorii sociale, legate 
prin aceleași interese și 
aspirații care acționează 
in stnnsâ unitate pentru 
înfăptuirea Programului 
partidului, pentru ridicarea 
României pe culmi tot mai 
inalte de progres ți civi
lizație. întărirea continuă a 
unității ți coeziunii întregu
lui nostru popor - apre
ciază tovarășul Nicolae 
Ceaușescu - a tuturor oa
menilor muncii, fără deose
bire de naționalitate, con
stituie o uriașă forță mo
trice in construcția socia
lismului ți comunismului in 
România*.

Astăzi. cînd sărbătorim 
125 de oni de la forma
rea statulu*  național ro
mân prin unirea Moldovei 
cu Muntenia, unitatea ți 
coeziunea fiilor țări' în 
jurul înce-catei forțe poli
tice călăuzitoare — Partidul 
Comunist Român, în frunte 
cu secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu
— constituie izvorul trăini
cie! orînduirîi noastre noi, 
garanția apărării și conso
lidării libertății, independen
ței și suveranității patriei. 
Pentru întregul nostru po
por numele președintelui 
României a devenit simbolul 
unității noastre, chezășia 
apărării independenței țării 
și a mersului nostru înain
te spre viitorul comunist 
al patriei.

Alexandru Ioan Cuza de vorbă cu moș Ion Roată. 1859 IANU.
ca domn al

lată-ne la sărbătorescul 
ceas al istoriei, cînd cinstim 
și slăvim Ziua Unirii - 24 
Ianuarie 1859 — și pe cei 
care au călăuzit drumul ma
selor populare spre unita
tea statală. Cuvintuf unire a 
fost infrățit dintotdeauno cu 
ideea de continuitate și in
dependență — coloone de 
rezistență ale ființei noastre 
naționale. Evocind împlinirea 
a 125 de ani de la unirea 
Moldovei cu Muntenia ți 
constituirea statului național 
român modern, cinstim un 
moment de importanță cru
cială in istoria zbuciumată a 
poporului român, provă de 
temelie pe drumul lung ți 
greu purtat de poporul nos
tru pentru cucerirea inde
pendenței ți libertății sale.

In ampla expunere la odu- 
narea festivă consacrată îm
plinirii o șase decenii ți ju
mătate de la făurirea statu
lui național român —, de la 
1 Decembrie — tovarășul 
Nîcotae Ceaușescu. secreta
rul general ol partidului, pre- 
șeaintele României, a înfăți
șat un sugestiv tablou al 
luptei poporului de-a lungul 
veacurilor pentru unitate, li
bertate și independență, re
lief! nd hotărirea ți tenacita
tea cu care masele au apă
rat integritatea gliei strămo
șești, pentru afirmarea drep
tului la dezvoltare de sine 
stătătoare. .Din cele mai 
vechi timpuri, idealurile uni
rii, libertății ți independen
ței au însuflețit permanent 
poporul, drumul spre drep
tate, spre progres, spre o 
viață mai bună, liberă ți 
demnă — aprecia secretarul 
general al partidului. Mile
nara noastră istorie este ja
lonată de nenumârate bătă
lii, de jertfe ți sacrificii fără 
seamăn, pentru păstrarea 
ființei naționale, pentru a- 
părarea drepturilor funda
mentale*.

Dintotdeauno poporul nos
tru și-a avut uno și aceeași 
vatră de locuire, iar prin 
strămoșii geto-daci o avut 
o organizare statală de peste 
două mii de ani. Din moși- 
strămoși românii și-au înte
meiat primele formațiuni 
statale conduse de mari 
domnitori și căpitani de oști 
— noi am avut un Mircea 
cel Bătrîn, un Ștefan cel 
Mare, un loan Vodă cel 

Cumplit, un Vlad Țepeș, noi 
om avut un lancu de Hune
doara ! Unitatea de neam, 
exprimetă în originea, lim
ba, tradițiile ți obiceiurile 
comune, în neîntreruptele le
gături economice, politice și 
spirituale între cele trei țâri 
românești — Moldova, Tran
silvania și Muntenia — a în
semnat un factor hotăritor 
al forței de rezistență o ro- 
mor-or, ol prăbușirii încer
cărilor de cucerire a vetrei 
stiăbune. Marele voievod 
M'haî Viteazul pe osemenea 
eiemente s-a bazat cînd o 
înfăptuit istorica unire a 
lor trei țâri 
1600 I

Aspirațiile 
mân pentru 
ți naționolo, 
cipare socială s-au aflat în 
toate marile bătălii — în răs
coala de la 1784, în

ce
laromânești,

ro-poporului 
unitate statală 
pentru eman-

revo-

1859 IANUARIE 25. Răspunsul adresat de Al. I. Cuza 
Adunării Elective de la București : .........Primesc cu mln-
drie șl recunoștință de a fi domn al Țării Românești, 
precum sînt domn Moldovii".
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1861 decembrie 3. Proclamația Iui JLlex 
nitivă a Principatelor și trecerea la o «
neîntrerupte, sintem astă dată bine întemeiați

Unirea care a deschis drum
luțiile de la 1821 ți 1848. 
Unde a răsunat chemarea 
istorică „Noi vrem să ne u- 
nim cu țara*  ? Aici, în Tran
silvania, pe cimpia Blajului, 
din piepturile a 40 000 de 
oameni îmbărbătați de dis
cursurile înflăcărate ale lui 
Avram lancu, George Bari- 
țki, Alexandru Papiu llarian. 
„Era scris în fundul 
fiecărui român: mintuirea de 
sub orice domnie străină — 
prin unitate națională" — 
sintetiza Nicolae Bălcescu 
semnificațiile adinei ale Bla
jului.

Idealurile făuririi unei 
Românii unite, libere ți in
dependente și-au găsit o 
primă împlinire la 24 Ianua
rie 1859, prin unirea Moldo

inimii

, z» * ■* '

<

boltâ a edifi- 
național" — 

Mihail Kogăl- 
energic al ro- 
1859 - a re

ținui 
cu 

în întreaga 
j po-

ței

vei cu Muntenia, sub scep
trul aceluiași domn — Ale
xandru loan Cuza.

.Cheia de 
ciuiui nostru 
cum definea 
niceanu actul 
mânilor de la 
prezentat încununarea 
proces istoric obiectiv, 
rădăcini adinei î ‘ 
dezvoltare anterioară a 
porului român. Unirea de la 
1859 a pus bazele statului 
național român modern, a 
creat condiții favorabile pen
tru o nouă organizare eco
nomică, socială și politică, 
cit și pentru cucerirea inde
pendenței de stat a Româ
niei. înfăptuirea independen- 

de stat — la 1877 — a

stimulat lupta I 
flați sub domini 
lui austro-ungarj 
turarea acestei I 
tru aesăvtsRti-’c I 
țional unitar rol 
nirea Transilvani 
mamă. Act_ is toi 
la marea aduna 
plebiscitară de 
brie 1918.

Evuluind la j 
consecințele Uni 
țelor sociale, < 
politici și de s 
participat la rel 
tului national u 
tova răși^^k^^ 
atrage 
lui că deținere! 
stat de către 
moșierime a făc
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Ziua cea mare a neamului

eolinei Uniri
ilor a- năzuințe ale maseio-r popu- 
nperiu- lore să nu fie soluționate, 
u inia- Aceasta a dus la ascuțirea 
i, pen- contradicțiilor sociale, la in-
ui tensificarea luptei clasei
jrin u- muncitoare și a partidului ei
patria revoluționar pentru apăra-

ifăptuit rea intereselor maselor largi
ipulară populare împotriva exploa-
2ecem- tării și a asupririi, pentru cu

cerirea de noi drepturi și li- 
iraloare bertăți democratice, in aces-

lul for- fe condiții, făurirea Partidu-
menilor |uj comunjst Român a con-
□ re au stituit un moment istoric dero sta- . ...
român, importanța deosebită, con-

tribuind la "organizarea și 
desfășurarea mișcării revo- 

:erii în luționare, la unirea forțelor
ezie și pentru apărarea intereselor

multe vitale ale întregii națiuni.

Poziția partidului a avut 
un puternic ecou în rîndul 
ciasei muncitoare, al orga
nizațiilor democratice, al u- 
nor personalități politice și 
al maselor largi populare, 
situîndu-se, în anii grei ai 
celui de-al ll-lea război mon
dial în fruntea forțelor na
ționale, patriotice și demo
cratice ale societății. P.C.R. 
a organizat și condus cu 
succes revoluția de elibera
re socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă 
care a inaugurat o nouă eră 
poporului român. Declanșată 
cu patru decenii în urmă, 
ea a deschis poporului nos
tru calea făuririi unei vieți 
noi, a preluării destinelor 
sale în propriile mîini, a în
făptuirii României socialiste.

Partidul Comunist Român 
a subordonat întreaga poli
tică de dezvoltare economi

r

■ ■ fiyt' S/C?

'£ ■ $' ■ i
li loan Cuza către poporul român, prin care anunță unirea defi- 
dflfpralizare a principalelor reforme. „După trei ani de silințe

ade că Unirea este în fine dobîndită pentru noi“.

■ A. -4 Wt 5

co-socială a țării țelului su
prem al ridicării neîncetate 
a nivelului de viață al ma
selor, asigurării mijloacelor 
necesare pentru ca întregul 
nostru popor să se bucure 
de roadele civilizației mo
derne, de cuceririle științei 
și culturii, ale cunoașterii 
umane.

In anul celei de-a 40-a 
aniversări a revoluției de e- 
liberare socială și națională 
și a celui de-al Xlll-lea Con
gres ai partidului, patria 
noastră socialistă se înfăți
șează ca o societate unită, 
formată din clase și cate
gorii sociale legate prin a- 
celeași interese și aspirații, 
care acționează în strînsă 
unitate pentru înfăptuirea 
Programului partidului, pen
tru ridicarea României pe 
piedestalul progresului și ci
vilizației.

Spiritul novator inaugurat 
în viața țării de cel de-aJ 
IX-lea Congres al partidu
lui - de cind la cîrma pa
triei se află eminentul om 
politic și de stat, revoluțio
narul vizionar, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu - a sti
mulat energiile creatoare 
a>e maselor, cimentînd le
găturile dintre partid și po
por, întărind unitatea de gin- 
dire și acțiune a națiunii 
noastre socialiste.

Programul edificării noii 
noastre societăți, documen
tele Congresului al Xll-lea 
și Conferinței Naționale ale 
partidului au pus in fața 
poporului mărețe obiective 
pe care — el, poporul — este 
hotărît să le înfăptuiască, 
convins fiind că va contri- 
bui la ridicarea bunăstării 
saie materiale și spirituale, 
la progresul general al pa
triei, la creșterea prestigiu
lui ei internațional.

Epoca Unirii de la 1859 
șt a Marii Uniri de la 1918 
își împlinește astăzi roade
le, cînd întregul popor, strîns 
unit în jurul partidului, al 
secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
consolidează unitatea de cu
get și simțire a națiunii. Sub 
conducerea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, patria 
de astăzi este vatra româ
nească a deplinei unități, a 
împlinirii năzuințelor vredni
cului său popor.

La 24 Ianuarie, in fiecare 
an, cu fiecare treaptă de 
istorie urcată din rădăcini
le noastre ne descoperim, 
mindri fi demni, conșbenți 
de tot ceea ce am făcut, 
de tot ceea ce sintem și 
ne amintim cu respect chi
purile marilor oameni-eroi, 
portrete păstrate in suflet: 
Decebal la Tapae, Mircea 
cei Bătrin la Rovine, Ștefan 
cei Mare la Podul înalt, 
Mihai Viteazul la Călugă- 
reni și Alba lulia, apoi 
Doja lingă zidurile Aradu
lui, Horea, Cloșca și Cri- 
șan sau Nicolae Bălcescu 
și Avram lancu la 1848, 
A. I. Cuza și Principatele 
Unite s-au sedimentat in 
sufletele noastre in ordinea 
veacurilor, așa cum ei s-au 
așezat să apere drepturile 
ori să înalțe una și ace
eași casă a acestui popor.

Să’i&ătaa’ie
De mii de ani e frămintată glia 
Din Dunăre-n Albastrul de Carpat 
Dar a crescut pe culme România 
In suflete de frați rodind curat.

Ne este drumui unic peste lume 
Uniți pe-acest pâmint nepieritor 
Purtăm eternitatea scrisă-n nume 
Și pacea coboritâ-n Tricolor.

Sărbătorim iubirea și credința 
La ceas inălțător de legămint 
Incununind cu cinste biruința 
A celor ce-au rămas.,, prin cei ce sink

VASILE COJOCARU

tăcută
Pe Carpați dau in spic poeme, 
Iarna aceasta in horă ne-ntoarce. 
Primăvara parcă mai devreme 
și parcă mai primăvară se face.

Pe columnă dacii se deșteaptă, 
se vrea UNIREA din piatra de davă. 
Aduce mina lui Cuza, cea dreaptă 
Țara Munteană cu Țara Moldavă.

Pe Dunăre, Putna umbra își plimbă, 
Voronetul mul senin e in mare.
E numai baladă româneasca limbă
Pe-o gură de rai urcă turme de mioare. 
Pe Țară știu, zbor steaguri de pace, 
Unirea ne e semnată cu nume dace.

ADRIAN D. MARIAN 
elev, clasa a Vlll-a A, 

Școala generală nr. 3 Deva

Rememorăm tot atitea ade
văruri și sacrificii înscrise 
in Columna lui Traian, in 
metopele de la Adamclisi, 
in davele și castrele râs- 
pindite pretutindeni, de la 
porțile senine ale Pontului 
Euxin pină la munții Hae- 
mus, in Ardeal, Banat, Mun
tenia și Moldova. Sini 
locuri din care marii eroi 
ne privesc cu o nestrămu 
tată credință in unitatea, 
pacea, prosperitatea și li
bertatea noastră, ca o ur
mare, prin care se în tial
pină veacurile care vin

Din locurile lor, marii 
eroi privesc spre noi cu o 
nestrămutată credință in 
puterea noastră vie, chiar 
de atunci, și de mai îna
inte. Din Ianuarie 1859, din 
ceasul acela sfint al nea
mului nostru, cind a fost 
ales domn in ambele ca

pitale ale Principatelor a- 
celași Alexandru loan Cuza, 
se vorbește in lume de o 
țară aici in jurul Carpa- 
ților, despre românul care 
s-a dovedit, peste veacuri 
de restriște, liber, conștient 
mai mult ca oricînd de la
tinitatea sa, așezind firesc, 
pentru totdeauna in stea
gurile Patriei, in tricolor, 
bourul Moldovei alături de 
vulturul basarabilor.

Din 24 Ianuarie 1859 a- 
vem o Românie a noastră, 
a tuturor românilor, pe care 
omul de azi o înalță pe 
culmi de civilizație și dem
nitate. Ianuarie de acum 
125 de ani și Decembrie 
de acum 65 de ani au re
făcut trupul patriei, l-au 
unit cu sufletul ce a fost 
dintotdeauna statornic, vi
teaz și demn.

DUMITRU DEM IONAȘCU

Manifestări
omagiate

Sărbătoarea națională de 
la 24 Ianuarie este cinsti
tă prin emoționante mani
festări omagiale, prilej de 
evocare a luptei multise
culare a poporului -omân 
pentru libertate socială fi 
națională, pentru unitate și 
inaependență, dar și de 
relevare a mărețelor reali
zări ale poporului nostru, 
sub conducerea partidului, 
in frunte cu secretarul său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, in edificarea 
noii noastre societăți.

• „UNIKtA - NAJIUNEA 
A FĂCUT-0“ a fost gene
ricul simpozionului organi
zat la Inspectoratul jude
țean de interne. Comuni
cările susținute de ÎL col. 
Vasrle O ros — „Formarea 
statului național modern, 
prin Unirea Moldovei cu 
Muntenia la 1859". prof, 
loan Frățilă, directorul Fi
lialei Deva o Arhivelor 
Statului - „Un episod is
toric despre popasul lui 
Al. I. Cuza la Deva", și 
prof. Vasne lonaș - „Lupta 
lui Cuza pentru recunoaș
terea pe plan internațional 
o Unirii de la 1859“ au 
fost documente valoroase, 
cu adine mesaj patriotic. 
Cadrele Inspectoratului ju
dețean de interne au vizi
tat apoi expoziția „1859 — 
in documente".

• „COLOO'II DE ISTO
RIE" au lost organizate de 
Muzeul juaețean la Coope
rativa „Viață nouă" Orăș- 
tie. in cadrul acestora, 
prof. Adriana Rusu a evo
cat lupta de veacuri a 
poporului român pentru li
ni ta te și independență na
țională, iar sculptorul 
Nicoiae Adam a relevat 
impresionante pagini ale 
momentului Unirii de la 
1859 in arta plastică.

• „ȘTAFETA CRAVATELOR 
ROȘII CU TRICOLOR" - 
amp.a acțiune politico-e- 
aucativă, dedicată aniver
sării ay 125 de ani de la 
formarea statului național 
român prin unirea Moldo
vei cu Muntenia, își des
fășoară astăzi etapa jude
țeană. Manifestări de a- 
dincă vibrație patriotică se 
vor desfășura la Deva, în- 
cepina de dimineață, in 
prezența a sute de pio
nieri din întregul județ.
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LA'CONSFĂTUIREA DE LUCRU PE PROBLEME AGRICOLE

Creșterea mai puternică a producției 
aoricoie — obiectiv prioritar 

pentru toți producătorii agricoli
Fiecare gospodărie cu un aport tot
mai însemnat la

Secretarul general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a sub
liniat faptul că sarcini 
de mare răspundere in ma
terializarea prevederilor 
Programului nnic de creș
tere a producției agricole 
in gospodăriile personale 
ale membrilor cooperative
lor agricole de producție 
și in gospodăriile produ
cătorilor particulari revin 
organelor și organizațiilor 
de partid care sînt che
mate să asigure unirea efor
turilor șt mobilizarea țără
nimii, a tuturor locuitori
lor sateior pentru a pune 
deplin in valoare posibi
litățile fiecărei gospodării, 
asigurind o tot mai bună 
participare a acestora cu 
produse agroalimentare ia 
fondul de a utoa previzio
nale și la fondul de stat, 
la intensificarea scliimou- 
lui de produse intre oraș 
și sat. Producătorii agri
coli din comuna Doora 
au înțeles imperativele 
formulate tn repetate rin- 
duri de secretarul gene al 
al partidului privind fo
losirea rațioi-a'ă a pămin- 
tului și sporirea produc
ției agrico,e. Ca urmare, 
în anul trecut gospodă
riile populației din comu
na noastră au livrat pe 
bază de contracte sau la 
achiziții 125 tone carne, 
1700 hl lapte, importante 
cantități de cartofi, faso-e, 
fructe, ouă și alte pro
duse. De asemenea, men
ționăm că în anul trecut 
producătorii din comuna 
noastră au mai predat și 
2B0 tone sfeclă de zahăr.

Membrii cooperatori

O hotarîre minerească unanimă
(Urmare din pag. 1)

— într-un cuvînt, s-a 
făcut o mai bună pregăti
re a producției pentru a- 
cest an și. cum era firesc, 
rezultatele ee văd In to
nele de cărbune extrase 
peste pian în fiecare 
schimb.

— Așa este, dar acestor 
măsuri tehnico-c rgaruza lo
rice trebuie să le alătu
răm. ca un factor hosări- 
tor, dăruirea In muncă a 
minerilor noștri comuniști, 
a întregului colectiv mun
citoresc, angajamentul lor 
nestrămutat de « realiza 
șl depăși anul acesta sar
cinile de plan — ne răs
punde tovarășul loan Lupu, 
secretarul comitetului de 
partid al minei. La adu
nările generale de partid 
din luna decembrie, la 
cele oare le-am ținut zi
lele trecute, tm dezbătut 
cu comuniștii sarcinile con 
crete pe fiecare loc de 
muncă, pentru a fi cunos
cute și îndeplinite ritmic. 
Prin Întărirea întregii ac
tivități politice am întărit 
ordinea și disciplina la
mina noastră. Dacă înainte 
vreme aveam 30—40 de
nernotlvațl zilnic, astăzi 
numărul lor este sub 10. 
Se ia atitudine fermă îm
potriva lor.

Desigur, la mina Dîlja 
există un început bun. Dar 
La fiecare sector și pe an
samblul minei mai sînt 

autoaprovizionare 
gospodăriile producătomor 
particulari din comuna 
Dobra dețin în folosință 
o suprafață de peste 600 
hectare teren arabil, din 
care peste 50 la sută se 
cultivă cu porumbe De a- 
semenea, peste 150 ha sînt 
destinate legumelor și car
tofilor. asigurind Astfel o 
Utilizare intensivă a su
prafețelor respective.

Amintim totodată că și 
efectivele de animale au 
sporit, gospodăriile mem
brilor cooperatori și produ
cătorii particulari deținind 
în prezent aproape 100® 
bovine, mal mult de 2 300 
ovine și 170® porcine. 
Pentru a stimula creșterea 
animalelor, pe lîngă avan
tajele certe oferite de 
stat, producătorilor aărice?. 
și contractanților cu sta
tul le-am repartizat su
plimentar une.e terenuri 
In scopul producerii fu
rajelor necesare. In frun
tea acțiunii de contractare 
și livrare a produselor 
agroalimentare se află co
muniști și cetățeni ca fosei 
Gheara. Dragomir Tismote, 
Aron Opreau, Virgil Tudor, 

G'spot'ăriitc țărănești din zona necooperativizată. 
compuse din 2—3 membri de familie, care dețin in 
medie piuă la 3 be.-ture teren agricol (1.1 ba arabil. 
1 ha fineați. <L9 ha pășune) au obligația să crească 
cel puțin o vacă, ua vițel. 2 porci. S ol sau două 
capre, 10 găini. 60-S'’’ pai de came. 5—> alto păsări 
(giște, rațe, curci): 10—15 iepuri, animale de muncă 
și să dețină cel puțin un stup de albine și să crească 
viermi de mătase pentru a valorifica la fondul de 
stat I—5 kg gogoși de mătase.

(Din Programul unic de creștere a producției 
agricole in gospodăriile personale ale membri
lor cooperativelor agricole de producție și in 
gospodăriile producătorilor particularijL

multe probleme de a căror 
bună rezolvare depinde 
creșterea în continuare a 
producției de cărbune.

— La noi. In sectoral I. 
abatajul cameră nr. 5. blo
cul n, nvem de răpit o 
lucrare veche, care nece
sită un program special 
de acțiune, program care 
este In curs de fina?.zare 
— ne spunea in* * loan 
Reicz.

nare a țărilor nealiniate 
pentru problemele informa
țiilor. Participă reprezen
tanți din 21 de state mem
bre ale Consiliului.

Acest forum va examina 
o serie de probleme ale 
activității in domeniul 
schimbului de informații, 
pregătind agenda reuniu
nii miniștrilor informoțiilor 
din țările nealiniate, ce va 
începe, Ic 26 ianuarie, tot 
la Jckarto.

• Pierdut iegiumație de ser
viciu, pe numele Marki Ma
rla. eliberată de întreprinderea 
„Vidra* Orăștie. O declar 
nulă. (c. 11)

• Pierdut bon de comandă
nr. 5 204, din 9 decembrie 
1983. eliberat de întreprinde
rea de blănărie „Vidra* O- 
râștle. pe numele Avram Ion. 
U declar nul. (3712)

DECESE

• Profund Îndurerați 
șl deosebit de greu În
cercați. soția Eleonora, 
copiii Rodica șl Răducu, 
ginerele Ion și nepoata 
Oana anunță cu regret 
Încetarea din viață după 
o lungă și grea suferin
ță a celui ce a fost un 
bun soț și tată

IANAȘ NICOLAE, 
învățător, in virstă de 

numai Sî ani.
tnmormlntarea va avea 

loe la 29 ianuarie 1984, 
orele 13. de la domiciliu.

E vom păstra o ne- 
ștearsă amintire. (3711)

• Colectivul cadrelor 
didactice de la școala 
generală Bălța anunță 
încetarea dm viață, după 
o lungă șl grea suferin
ță, a bunului lor coleg 

ianAș nicolae 
52 ani

Învățător in satul Lunca, 
Sincere condoleanțe fa
miliei îndoliate.

• Sintem alături de Rodica 
și Ion Anghe, In greaua încer
care pricinuită de pierderea 
scumpului lor

IANAȘ NICOLAE
Un grup de prieteni.

(3708)

— Cu ce probleme se 
confruntă fruntașii minei, 
cei de la sectoral HL to
varășe ing. EmiAan Nea- 
goe 7

— Atacăm o nouă felie 
în abatajul cameră nr. 3, 
stratul 3, blocul 3. Și vom 
spori producția zilnică a 
sectorului. De asemenea, 
executăm programul de di- 
rijare-prăbușire a spațiu
lui excavat ia abatajul 
nr. 4.

— De sectorul pe care-1 
conduceți depinde asigu
rarea liniei de front în 
cărbune. Cum se acționea
ză la investiții, tovarășe 
ing. loan Solga ?

— Cele două combine 
de înaintare funcționează 
cu randamente sporite. Bri
gada condusă de Levay 
Alexandru a dat însă pe
ste o rocă de mare duri
tate și va trebui 6ă exe
cutăm evacuarea combi
nat : tăiere-perforare-puș- 
care.

Stăruim în fața graficu
lui de urmărire a produc

Damian Te.-teci, Nicolae 
Azapciuc, Ion Cozma, Sa
bin Șuiaga, Hie Suciu, 
Moise Marin» șl mulți 
alții. Pentru a ridica po
tențialul productiv al pă- 
mintulul, în complexul de 
lucrări ce le vom efectua 
în conformitate cu sarci
nile din programul de 
îmbunătățiri funciare, vom 
cuprinde și terenurile din 
folosința gospodăriilor 
populației șl vom acționa 
pentru mobClzarea tuturor 
eetlțenCcr la realizarea 
obiectivelor stabilite.

în spiritul prevederilor 
Programului unic, vom a- 
slgura dezbaterea largă a 
sarotnijor ce revin comu
nei noastre din acest do- 

căzre fiecare locuitor a 
îndatoririlor ce le w tn 
legătură cu creșterea pro- 
duritei agricole vegetale 
și animale, eu drepturile 
și obligațiile stabilite 
pentru fiecare producător 
privind coutribztia la fon
dul de autoaprovizionare 
teritorială șl la fondul de 
stox.

EUGENIA LAZAR,

ției zusuce. In dreptul ma
jorității brigăzilor se află 
setnr.u. plus. Minerii din 
brigăzrie -conduse de Nico
lae Tema. Nicolae Cosma, 
Valerian Maxim — de la 
sectorul HI, Gheorghe Ma
tei — sectorul H, Con
stantin Buta — sectorul I. 
se bucură de cele mai bu
ne aprecieri.

— Ne vom organiza mai 
bine munca în abataj, pe 
fiecare schimb, indiscipli
na va dispare din brigadă, 
oamenii se vor stabiliza. 
Sini condiții pentru a spori 
în continuare producția de 
cărbune — spunea mine
rul Nicolae Cosma. ȘI, or
tacii din jurul său, în aș
teptarea coborîrii -în sub
teran, fi aprobau.

Am notat și alte măsuri 
care se aplică la mina 
Dîlja. De la 1 ianuarie ar. 
s-a deschis un curs de ca
lificare în meseria de mi
ner. La I martie va înce
pe altul tot pentru mineri. 
Se acționează pentru com
pletarea efectivului din 
subteran, deficitar cu 40 
de oameni. Problema re
ducerii fluctuației, a sta
bilizării oamenilor este în 
permanentă atenție.

Căutări, frămtntări în 
care sînt angajați comu
niștii, întregul colectiv al 
minei, unanim hotărlt să 
crească producția de huilă 
pentru semi cocs de care 
are nevoie economia na
țională.

Spiritul revoluționar, spiritul 
definitoriu al edificării noii societăți

(Urmare din pag. I)

multă acuitate necesitatea 
soitului calitativ ca această 
etapă declanșată de Con
gresul ol Xil-lea și Confe
rința Națională ale poridu- 
lui — consecință firească a 
acumulărilor masive in cez- 
voitarea ți omplrficoreo ba
zei tehnico-materiale a so
cialismului. generată de Con
gresul ai IX-lea. care a ales 
in fruntea partidului pe to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
cor-runistul a că'ui activita
te teoretică ți p'octică se 
ccocterizează prin înalt spi
rit științific, creator, revolu
ționar, bărbatul care intra- 
cbpează in modul cel mai 
st*c ‘u0t interesele fundo- 
-e-tole oie poporu'ir rorr.on 
de a se înorțe mereu pe noi 
trepte de p'og'es ți eroii- 
zeț e.

Esențial mente este strict 
necesor ca din aceste acu
mulări fără precedent, so
cietatea. națiunea să obți
nă maximum de eficiență — 
zonă în core transformările 
se inftlnesc cu nova con
tate. a» trecerea țării intr-un 
stadiu med u de dezvoltare. 
In sprijinul acestui coman
dament de primă însemnă
tate cu fost adoptate p*c-  
g-o-ne speciale, au fost luate 
măsuri cere să determine 
creșterea productivității so
ciale. a eficienței întregii 
activități, in toate domeniile, 
îndeosebi in ramurile de ba
ză ale economiei - Indus
tria ți agricultura.

' ■ DAKAR. - la Dakar
ț s-au încheiat lucrările Con- 
, greșului extraordinar al 

Partidului Socialist din 
ț Senegal, in cadrul căruia 
l Abdou Douf, președintele 
. Se-egc!u ui, a fost reales 
1 ir- L'cta de secretar ge- 
I nerol ol partidului.
1 ■ JAKARTA. - In capi-
’ tola Indoneziei au început 
ț lucrările celei de-a Vil-a 
i sesiuni a Consiliului inter- 

guvernamental de coordo

publicitate
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• Vlnd urge»*  casă Dobra.
Inlonnață. Dobra. strada 
Hor-a. nr. 14. (3SS31

prrxDERi
• Pierdat legttnnațte <te Ser

vian. pe aumele Stoica Con
stantia. eLberatâ de E. M. 
GBâarL O dedar nulă.

. (c. 38)
• Pierdut legitimație de ser

vieta. pe numele Coca Va- 
sile, eliberată de Grupai de 
șanuere „Vulcan*,  secția Hu
nedoara. O dedar nulă.

(c»«)
• Pierdut legitimație de ser- 

vioiu. nr. 5MM, pe numele 
Tiran Lucian. eliberată de 
E. M. Gheăari. O declar nulă.

(c. J)
• Pierdut legitimație de ser

viciu. pe numele Tamaș Ane
ta, eliberată de „Vidra*  O- 
răștie. O declar nulă. (o. 2T)

• Pierdut legitimație de ser
viciu. pe numele Boboe Va
slle, eliberată de E. M. Ghe
țari. O declar nulă. <c. 31)
• Pierdut legitimație de ser

viciu. pe numele Pop Teofll. 
eliberată de C. S. Hunedoara. 
O declar nulă. (c. 30)
• Pierdut legitimație de ser

viciu, pe numele Stănllă loan, 
eliberată de I. M. Hunedoara. 
O declar nulă. (c. 29)
• Pierdut legitimație de

student, pe numele Adam An
drei, eliberată de Institutul 
de subingineri Hunedoara. O 
declar nulă. (c. 32)

• Pierdut legitimație de ser
viciu, pe numele Mark! Karol, 
eliberată de întreprinderea 
„Vidra*  Orăștle. O declar 
nulă. (c. 10)

Acționînd în lumina o- 
rientărilor Congresului al 
Xll-lea ți Conferinței Națio
nale ce partidului, urmind 
recomandările ți îndem
nurile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, organizația jude
țeană de partid acordă o a- 
tenfie deosebită perfecționă
rii activității organizatorice 
ți poTtico-educative, pentru 
îndepilnrrea importantelor 
sarcini puse de partid in 
fața oamenilor muncii hu- 
nedoreni în actualul cincinal. 
Se ocționează cu rezultate 
moi bune în problemele cen
trale ale producției mate- 
riale ți vieții social-spiritua- 
le, pentru înfăptuirea pro- 
grame’or privind activitatea 
de ceroetore ți exploatare 
geologică ți minieră în ve
derea creșterii mai occen- 
tuate a p'oducției de cărbu
ne ți minereuri, de energie 
electrică, introducerea pro
gresului tehnic, sporirea pro
ducției agricole vegetale ți 
animale, amplificarea ți per- 
feepone'ea serviciilor socia
le. a învățămintului, culturii, 
sănătății, a tuturor dome
niilor de activitate.

Țlrwnd seama de amploa
rea ți complexitatea obiecti
velor ți sarcinilor aflate in 
actualitate, este nevoie ca 
organele ți organizațiile de 
partid să-ți perfecționeze 
continuu stilul ți metodele 
de muncă, astfel incit să 
determine o revoluționare e- 
fectivă a muncii și a rezul
tatelor tuturor colectivelor de 
muncă.

î Vrem ea

1 SPECTACOLE!

■ DEVA. Sala „Arta", 
orele 19. Teatrul de stat 
de extradă Deva: „Balul 
revistei" — de Mihal 
Maximilian șl Vaslle Ve- 
selovschi, tn regia Iul 
Eugen Aron.

B TELEVIZIUNE
15,00 Telex
15,05 Clubul tineretului. 

Montaj muzical-Uterar
15,25 Țară românească, va

tră strămoșească. Me
lodii populare

16,00 Agrozootehnia pe în
țelesul tuturor

16.20 Ecran de vacanță 
20,00 Telejurnal (parțial co

lor)
20.20 Arc peste timp (color). 

24 Ianuarie 1859—1984. 
Documentar

20.45 E vie astăzi flacăra 
Unirii. Spectacol mu- 
zical-literar

21.45 Teatru Tv. : „Unirea 
este puterea" de ion 
Luca (color). Premieră 
pe țară. Ultima parte

2230 Telejurnal (parțial co
lor)

22.45 Nestemate muzicale.

Timpul probabil pentru 
azi, 24 ianuarie 1984 : Vre
mea va tl In general închi
să. cu cerul mai mult aco
perit. Vor cădea precipita
ții sub formă de ploaie, 
lapovlță șl ninsoare. Vîn- 
tul va sufla moderat, cu 
intensificări locale și tem
porare de 40—50 km/oră 
din sectorul sudic. Tempe
raturile minime de la 
noapte vor fi cuprinse 
între minus 5 și 0 grade, 
Iar cele maxime de mîine 
între 0 șl plus 5 grade. 
Local se va produce ceață 
șl cu totul izolat polei.' 
(Meteorolog de serviciu 
Proncenco L.).

Conferința ministerială 
este chemată să analize
ze căile concrete de ac
țiune în lupta pentru in
staurarea unei noi ord:ni 
internaționale în domeniul 
informațiilor.

■ CETATEA VATICANU
LUI. - Miniștrii de externe 
argentinian, Dante Caputo, 
și chilian, Jaime del Valle, 
au semnat, luni, la Vatican, 
„Declarația solemnă comu
nă de pace și prietenie" 
intre Argentina și Chile - 
transmite agenția EFE. In 
document, se afirmă hotă- 
rireo celor două țâri de a 
soluționa exclusiv prin mij
loace pașnice, orice con
troversă dintre țările lor. *

• Dumitru soț, Coca 
cuscră, Cornelia, ștefan 
copil. Violeta șl Constan
tin noră șl ginere, Aneu- 
ța, Dan șl Dănuț nepoți 
anunță cu adîncă durere 
Încetarea fulgerătoare din 
viață a aceleia ce a fost 
învățătoare pensionară, 

MARIA BOSTAN 
înmormîntarea va avea 

loc în Hunedoara, mier
curi 25 Ianuarie, orele 13, 
la cimitirul din str. Popa 
Șapcă.

• Colectivul Stațiunii pentru 
control alimente Hunedoara— 
este alături de dr. Bostan, în 
greaua pierdere suferită prin 
moartea mamei sale

BOSTAN MARIA.
Sincere condoleanțe. (3713)

• Doina soție, Călin șl 
Alexandru 111 anunță cu 
profundă durere încetarea 
prematură din viață a 
celui ce a fost

ing. MOBARIU 
ALEXANDRU PETRU 
înmormîntarea are loc 

astăzi, 24 Ianuarie 1984, 
ora 14, la cimitirul Or
todox din Brad.

• Colectivul de oameni al 
muncii din ICITPLCIM De
va, profund îndurerat de 
Încetarea fulgerătoare din via
ță a colegului

ing. MORARIU 
ALEXANDRU PETRU, 

transmite sincere condoleanțe 
familiei îndoliate.
• Colegii de muncă de la 

Grupa de proiectare Brad 
sînt alături de familia greu 
încercată prin pierderea celui 
ee a fost

Ing. MORARIU 
ALEXANDRU PETRU
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