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Contribuție inestimabilă la dezvoltarea
teoriei și practicii revoluționare

Gîndul de

Ctitor 
al României 

moderne,
prospere

Septembrie 1982. Alături 
de mii de oameni ai mun
cii din Valea Jiului am a- 
vut fericitul prilej de a-1 
vedea pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, omul 
care prin gîndirea și ac
țiunea sa revoluționară a 
adus și aduce o remarca
bilă contribuție la îmbogă
țirea teoriei 
științific, a

socialismului 
practicii cons-

TOMȘA, 
constructor, 
I I’etrila al

CONȘTIINȚA

Iosif
maistru 

șantierul
I.C.M.M. Petroșani

(Continuare tn poQ. a 2-a,

recunoștință
> ■

al unei familii
muncitorești»
Sîntem o brigadă unită, 

o adevărată familie 
citorească. în abatajul 
care muncim, situat 
panoul zero, stratul 
blocul.III A, la mina 
Veifi, avem create condiții 
foarte bune pentru o acti
vitate rodnică. Pe par
cursul anului trecut am 
fost dotați cu un complex 
mecanizat pentru susține
rea frontului, de construc
ție românească, și cu o 
combină de abataj. Gradul 
înalt de mecanizare ne-a 
ajutat să obținem rezulta
te bune, cu efort fizic re
dus și putem raporta că 
prin depășirea producti
vității muncii, uneori chiar 
cu 2—5 tone pe post, am 
obținut în 1982 un punctaj 
foarte bun în întrecerea 
socialistă.

Brigada 
spus, este 
Citorească 
umăr lingă umăr 
și maghiari, într-o 
gere deplină, fiind 
mâți cu toții de 
fierbinte de a extrage cit 
mai mult cărbune, pentru 
țară, pentru propria noas
tră bunăstare. Sîntem 
conștienți că dotarea de
care beneficiem este re
zultatul măsurilor între-

mun- 
în 
în
3.

Lu-

noastră, cum am 
o familie mun- 
unită. Muncim 

români 
înțele- 

ani- 
dorința

o uriașa
Elaborînd științific li

nia strategică generală și 
orientările tactice pentru 
făurirea societății socia
liste multilateral dezvol
tate, P.C.R. acordă o im
portanță majoră formării 
și dezvoltării conștiinței 
socialiste, revoluționare 
a maselor. Necesitatea u- 
nei susținute activități pe 
acest tărîm decurge în 
mod obiectiv din caracte
ristica fundamentală a 
procesului construirii so
cietății socialiste de a fi 
creația conștientă a oa
menilor muncii, conduși 
de partidul comunist. So
cialismul, ca salt în im
periul libertății presupu
ne o creștere substanțială 
a rolului și ponderii fac
torului conștient în pro
cesul dezvoltării istoriei, 
astfel că solicitarea for
ței de creație a omului 
devine o notă definitorie 
a noii orinduiri.

în Programul P.C.R. 
de făurire a societății so
cialiste multilateral dez
voltate și înaintare a 
României spre comunism 
se arată că ! „Partidul 
nostru pornește de la 
faptul că în orînduirea 
socialistă oamenii nu mai 
sînt obiectul acțiunii oar
be a legităților sociale o- 
biective, ci sînt chemați 
să folosească în mod conș
tient aceste. legități, să

I

Laszlo MATYUS, 
miner șef de brigadă la 

I.M. Lupeni

VIZITA OFICIALA DE PRIETENIE 
ÎN TARA NOASTRĂ 

A COLONELULUI 
MOHMMER EL OEDDAFI
La Centrul național
de fizica

Președintele Republicii 
Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, a vi
zitat, sîmbătă împreună cu 
colonelul Moam- 
mer El Geddafi, 
conducătorul Marii Revo
luții de la 1 Septembrie al 
Jamahiriei Arabe Libiene 
Populare Socialiste, Cen
trul național de fizică de 
pe platforma Măgurele,

Plecarea
Președintele Republicii 

Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, și 
conducătorul Marii Revolu
ții de la 1 Septembrie 
al Jamahiriei Arabe Li-

Măgurele 
prestigios complex ce reu
nește unități de cercetare, 
învățămînt și producție.

Sosirea celor doi condu
cători a fost salutată dc 
numeroși oameni ai mun
cii care lucrează aici, cu 
puternice urale și ovații, cu

(Continuare fn pag. a t-a)

la Sinaia
hiene Populare Socialiste,«•
colonel Moammer El Ged
dafi, au plecat, sîmbătă 
după-amiază, cu un tren 
special, la Sinaia.

TARA NE CERE
MAI MULT CÂXBUNE I

I.M. URICANI

Noi succssî 
producția* de 

Acționînd în spiritul î- 
naltelor exigențe adresate' 
minerilor de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al partidului în 
Raportul prezentat la Con- 
rința Națională, minerii, 
inginerii și tehnicienii mi-

SOCIALISTA
forță motrice a progresului
acționeze în concor
danță cu ele, să le dirije
ze în scopul dezvoltării 

, societății omenești, co
respunzător concepției 
noi, materialist-dialecti- 
ce despre lume și viață11. 

Caracterul de proces 
istoric obiectiv al dezvol
tării societății noastre so
cialiste face ca amploa
rea și ritmul progresului

Dezvoltarea conștiinței 
socialiste a maselor, 
făurirea unui om nou, cu 
o personalitate multila
terală, înzestrat cu o gîn- 
dire filozofică și etică 
revoluționară, stăpîn pe 
cele mai înaintate cuce
riri ale cunoașterii, nu 
este un fenomen care se 
desfășoară de la sine, ci 
dimpotrivă, el este un 
proces conștient, organi-

înalt omagiu omului, 
revoluționarului, conducătorului

NICOLAE CEAUȘESCU
său să depindă într-o 
mare măsură de intensi
ficarea conștiinței socia
liste a maselor. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu arăta 
că „Mersul nostru presu
pune în același timp, 
transformarea omului, nu 
se poate concepe făurirea 
societății comuniste, fără 
transformarea revoluțio
nară a omului, fără ca 
omul să constituie figura 
centrală a societății co
muniste, să devină un om 
nou, pătruns de spirit 
revoluționar, hotărît în
totdeauna să lupte împo
triva vechiului, pentru 
victoria noului11.

zat și condus de Partidul 
Comunist Român în con
formitate cu amplul Pro
gram educațional elabo
rat în acest sens.

Programul educațional, 
ca parte integrantă a 
Programului de făurire a 
societății socialiste multi
lateral dezvoltate și î- 
naintare a României spre 
comunism, are menirea 
tocmai de a satisface de
zideratele formării omu
lui nou, constructor conș
tient, activ și responsabil 
al socialismului și comu
nismului pe pămîntul pa
triei noastre. In acest 
sens, tovarășul Nicolae

Ceaușescu arăta în cu- 
vîntarea la închiderea lu
crărilor Congresului edu
cației politice și cultu
rii socialiste : „Formarea 
omului nou, constructor 
conștient al celei mai 
drepte orinduiri sociale, 
constituie cea mai mare 
și mai complexă sarcină, 
cea mai nobilă răspunde
re, îndatorirea’ revoluțio
nară de onoare a parti
dului nostru comunist. 
Tocmai de aceea este ne
cesar ca în acest dome
niu să acționăm în mod 
organizat, pe baza unor 
orientări de perspectivă, 
clare, științifice1*.

Nota dominantă a în
tregii politici a partidu
lui în lumina exigențelor 
Programului P.C.R. de 
făurire a societății socia
liste multilateral dezvol
tate și înaintare a Româ
niei spre comunism o 
constituie fără îndoială 
preocuparea permanen
tă ca prin ridicarea efor
tului general, creator, al 

Lector univ. Aurel SUCfU, 
Institutul de mine 

Petroșani

(Goniinuare u, pag. a t-a)
J

în ziarul de azi :::: :::: în ziarul de azi
Ieri, în Paring, s-a încheiat ediția a NI l-a 

a Raliului republican „Salvamont"
O ÎNTRECERE DE ÎNALTA SPORTIVITATE

Relală.i in pagina a 2-a ,

1 B

în dîjășiraa 
cărbune extras

nei Uricanl 
în acest an 
semnate depășiri ale sarci
nilor la producția fizică de 
cărbune. Pînă ieri, ei au 
extras în plus, față de 
sarcinile la zi, o cantitate 
de 5600 tone de cărbune 
cocsificabil, succes prin 
care se omagiază apropia- 

. ta sărbătoare a națiunii 
prilejuită de aniversarea 
a 50 de ani de activitate 
revoluționară și a zilei de 
naștere a mult 
conducător 
de Onoare 
tovarășul 
Ceaușescu.
bune al minerilor din Uri- 
cani are la bază măsurile 
întreprinse de colectiv, în
deosebi pentru atingerea 
unor randamente înalte 
în abatajele de mare ca
pacitate ale minei, dotate 
cu tehnici de vîrf.

au demarat 
raportînd în-

iubitului 
al țării, Miner 
al Văii Jiului, 
Nicolae 

Plusul de căr-

Zile de remarcabilă 
rodnicie in abataje ;

Ieri, în schimbul I, la 
X.M. Petrila s-a acționat 
cu multă energie în fron
turile productive pentru j 
continuarea în ritm susți- i 
nut a activității extractive, , 
activitate încununată de 
la începutul anului, de O 
depășire a planului cu a- 
proape 2000 tone de căr’ 
bune. Nu numai la sectoa
rele ale căror colective se 
situează pe locuri de frun
te ale întrecerii pentru cît 
mai mult cărbune, 
sînt sectoarele II cu 
tone extrase peste 
V cu un plus de 1973 de 
tone și IV cu 600 tone pes
te prevederi, ci și la cele
lalte sectoare 
îndeosebi la „III11, 
cărbunele a „curs11 
întrerupere zi de zi, 
obțin însemnate 
șiri ale preliminarului

I

cum
2400

plan,.1*

productive, 
unde- 
fără

se 
depă-

' ■ ■ a

în z arul de azi
DE LA O DUMINICA LA ALTA I

■ Unirea, națiunea a făcut-o — 124 de 
ani de la Unirea Principatelor ■ Rubricile : 
Noutăți micro-tehnicc in u n r.t“, H „Să ne 
cunoaștem patria"* (in pogma a 3-a)
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CONȘTIINȚA SOCIALISTĂ - 
o uriașă forță motrice 

a progresului

Gîndu! do
recunoștință

al unei
familii

'U'inxt din pag 1)

poporului nostru să se a- 
sigure în cadrul noii so
cietăți făurirea unui om 
nou și afirmarea plenară 
a umanismului socialist. 
Considerarea omului ca 
supremă valoare și ca 
scop suprem este trăsătu
ra esențială a întregului 
Program. Fie că este vor
ba de construcția econo
mică de planul dc inves
tiții, de problemele de
pășirii treptate a diferen
telor dintre clasele .și ca
tegoriile sociale socialiste 
existente și de înfăptui
rea omogenizării sociale, 
fie că se jalonează mo
dalitățile de adîncire și 
de perfecționare a siste
mului democrației socia
liste, se are în vedere 
■constanta preocupare
pentru crearea cadrului 
social optimal de mani
festare a personalității

i nani. de ridicare a con
diției umane la cota fi
rească a posibilităților ci
vilizației socialiste.

Formarea și dezvolta
rea conștiinței socialiste 
a oamenilor muncii este 
un proces dc o deosebită 
complexitate, care — așa 
cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — este 
în multe privințe mult 
mai greu decît însăși 
dezvoltarea economiei.

feri, odată cu festivita
tea de premiere, s-a în
chis cea de a Xll-a ediție 
a Raliului republican Sal- 
vamont, competiție spor
tivă de anvergură națio
nală care reunește anual 
toate formațiile de sal- 
vamontiști din țară in ve
derea verificării formei 
lor de pregătire pentru 
îndeplinirea misiunii lor 
de înaltă răspundere u- 
manitară — salvarea se
menilor surprinși de vi
tregiile zonei montane, 
prevenirea accidentelor 
clin munți.

Edi[ia actuală a raliu
lui, găzduit pentru prima 
oară, între 18—22 ianua
rie, de masivul Paring, a 

Activitatea teoretică a 
partidului nostru oferă 
răspunsuri științifice la 
problemele complexe cu 
care se confruntă societa
tea noastră în etapa ac
tuală, formulează sarcini 
și măsuri precise de ac
țiune, contribuie la înțe
legerea proceselor și fe
nomenelor lumii con
temporane. Din acest 
punct de vedere deosebit 
de fertilă pentru ridica
rea la cote superioare a 
procesului de educație so
cialistă a maselor se do
vedește concepția P.C.R. 
— atit de clar redată in 
Expunerea la Plenara lăr
gită a P.C.R. din 1—2 iu
nie 1982, a secretarului 

general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — privind ra
portul dintre existența 
socială, și conștiința so
cială, abordarea realist- 
creatoare a acestui raport, 
în concepția partidului 
nostru, dialectica rapor
tului existență — conști
ință nu se rezumă doar 
la momentul reflectării 
în conștiința socială a 
datelor existenței, ei pre
supune rolul activ, trans
formator, propulsiv al 
conștiinței socialiste, ma
terializarea ideilor in 
fapte. Partidul nostru nu 
a fetișizat teza rămînerii 
in urmă a conștiinței so
ciale și a acționat deopo

IERI, S-A ÎNCHEIAT EDIȚIA A XII-A A RALIULUI REPUBLICAN 
»SALVAMONT“

0 înîreeere de înaltă sportivitate
constituit o reușită depli
nă. Desigur, în zilele con
cursului a fost și vînt și 
soare, și ger și ceață, 
deci factori naturali au
tentici, condiții specifice 
in care își desfășoară in 
mod obișnuit activitatea 
formațiile Salvamont. A 
existat în toată zona de 
desfășurare a concursu
lui și o zăpadă excelentă 
și, mai presus de toate, 
o organizare bună care a 
oferit condiții ca întrece
rile să aibă loc intr-o 
notă perfectă de ordine și 
sportivitate, să se desfă
șoare la un înalt nivel 
tehnic, ca formațiile con
curente să-și poată de
monstra din plin măies
tria, iar participarea lor 
la competiție să fie apre
ciată, ca și rezultatele 
competiției în general, cu 
calificativul foarte bine. 

trivă asupra condițiilor 
materiale și spirituale 
pentru a forma și dezvol
ta conștiința nouă, socia
listă și a o transforma 
astfel într-o forță motri
ce a progresului societății 
noastre. „Adeseori — a 
arătat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — deficiențele 
existente în activitatea 
noastră ideologică, poli
tică și cultural-educati- 
vă, fenomenele negative 
care apar in viața socia
lă, în comportamentul u- 
nor oameni, se încearcă 
a fi justificate prin teza 
despre rămînerea în ur
mă a conștiinței față de 
dezvoltarea vieții mate
riale. A accepta o aseme
nea justificare pentru lip
surile noastre, înseamnă 
a incuraja o atitudine 
pasivă, defetistă, cu pro
funde repercusiuni nega
tive asupra dezvoltării 
societății. Fără a nega 
cîtuși de puțin rolul e- 
sențial al forțelor de pro
ducție în dezvoltarea so
cietății, noi pornim de la 
teza dc asemenea marxis
tă. că la rîndul ei con
știința poate exercita o 
puternică inrîurire asupra 
mersului înainte al socie
tății, că ideile înaintate 
cucerind masele, devin 
o uriașă forță materială 
a progresului".

_____ J

Rezervăm alte comenta
rii unor relatări ulterioa
re, mai ample, pentru a 
oferi deocamdată, cîteva 
informații referitoare la 
cîștigători și, desigur, 
poziția echipelor noastre 
in clasamentul ultimei 
probe și în clasamentul 
general.

In ceea ce privește ul
tima probă, de SALVA
RE SI TRANSPORTUL 
ACCIDENTALILOR IN 
ZONE DE ABRUPT, pe 
primele trei locuri s-au 
clasat echipele: 1. Hune
doara ; 2. Sinaia; 3. mu
nicipiul Brașov.

Echipele Văii Jiului au 
ocupat: locul 6 Petroșa- 
niul șl locul 10 formația 
Lupeniului. A fost o pro
bă deosebită de dură, de 
iscusință, curaj și dirze- 
nie, iar alpinist ii echipei 
noastre, buni coborîtori în

muncitorești
nj'-mare din pag. 1} ■

prinse de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru 
ușurarea muncii din aba
taj. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a venit de mai 
multe ori la mina noastră 
șl de fiecare dată am fost 
ajutați să muncim mai bi
ne, mai cu spor.

Pentru toate măsurile 
întreprinse în folosul nos
tru îi sîntem profund re
cunoscători și am dori să 
afle că -și din abatajul nos
tru, de la sectorul III al 
minei Lupeni. o familie 
muncitorească unită îi a- 
dresează în aceste zile o 
călduroasă urare de sănă
tate și fericire, tradiționa
lul salut mineresc „Noroc 
bun l“.

V
*

rapel cu „accidentatul" 
în akja, și-au dovedit din 
plin măiestria pe stîncile 
abrupte de la Scărița. Lo
cul 10 al Lupeniului, la 
această probă extrem de 
dificilă, intr-o competi
ție națională, este demn 
de asemenea, de toată 
aprecierea.

Și acum, primele trei lo
curi ocupate în clasamen
tul general: locul I, Bra
șov, locul 11 Hunedoara, 
locul III Sinaia. Urmă
torul loc, IV, a revenit e- 
chipei din Petroșani, iar 
formația din Lupeni a 
ocupat locul XIII.

Deocamdată, felicitări 
ambelor noastre echipe 
pentru comportarea lor 
frumoasă într-o confrun
tare exigentă cu formați
ile cele mai renumite din 
fără.

Ioan DU BEK

I

Ctitor al României
moderne,

(Urmare din pag. 11

trucției socialiste, la înflo
rirea economică și socială 
a patriei noastre. De a- 
tunci, din acea memorabi
lă zi de 2 septembrie, au 
trecut doar cîteva luni, 
în acest răstimp, pe șan
tierul nostru, nu ne-am 
precupețit eforturile pen
tru a ne aduce modesta 
contribuție la înfăptuirea 
sarcinilor ce ne revin în 
urma înflăcăratclor che
mări adresate minerilor de 
secretarul general al parti
dului cu prilejul vizitei în 
Valea Jiului, de a da țării 
cît mai mult cărbune. Sîn- 
tem conștienți că prin în
făptuirea la timp a noilor 
obiective de investiții mi
niere vom contribui la dez
voltarea și modernizarea 
extracției de cărbune și ne 
angajăm să facem totul 
pentru a respecta graficele 
de execuție și pentru a

Frezorul Ion Scoarță, 
unul dintre meseriașii 
fruntași de la atelierul 
mecanic al minei Dîlja. 
Lucrările executate de 
el întrunesc întotdeau
na, la recepție, aprecie
rile de calitate bună.

Foto : Șt. NEMECSEK
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Ieri, s-a dat in folosință un nou 
local de alimentație publică 

„J I0 L“
Ieri, în eadrui complexului comercial „Jiul" au 

fost deschise și date in folosință saloanele restauran
tului „Jiul". Dotarea modernă, serviciul prompt, bo
gata gamă de produse culinare și băuturi care se 
servesc aici, fac ca noul local aparținînd de I.C.SJVI.I. 
Petroșani să fie unu! dintre cele mai elegante loca
luri de alimentație publică din întregul județ.

prospere
preda la termen obiective
le la care lucrăm.

Acum, in preajma săr
bătoririi a 50 de ani de ac
tivitate revoluționară și a 
zilei de naștere a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, zi 
scumpă tuturor oamenilor 
muncii, dorim și noi, cons
tructorii din Valea Jiului, 
să urăm din adîncul ini
mii secretarului general 
al partid tftui, președinte
lui Republicii, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, multă 
sănătate și fericire, să ne 
conducă cu aceeași înțe
lepciune și clarviziune 
revoluționară pe drumul 
luminos al socialismului 
și comunismului. Să ne 
trăiți ani mulți cu sănăta
te, și cu aceeași neobosită 
putere de muncă în -frun
tea partidului și statuL'. 
mult iubite și stimate 
varășe Nicolae Ceaușescu, 
spre binele țării și al po
porului nostru 1

„Steagul roșu“ 
a criticat, organele 

vizate răspund 
MĂSURI PROMPTE
Constatările cuprinse sub 

titlul „Iluminat... degeaba", 
pe care le-am desprins in 
cursul unui raid-anchetă 
întreprins la I.M. Paro- 
șeni și publicate în „Stea
gul roșu" nr. 9 402, n-au 
rămas fără urmări. Efec
tul a fost cel scontat. Con
ducerea I.M. Paroșeni ne-a 
trimis la redacție o notă 
scrisă despre măsurile sta
bilite pentru „curmarea ri
sipei de energie constatată". 
Mulțumindu-ne pentru spri
jinul acordat în depistarea 
unor surse de risipă a 
energiei electrice in timpul 
nopții, conducerea I.M. Pa-
roșeni ne-a informat prin
tre altele că „în vederea 
iluminatului pe timp de 
noapte s-a întocmit un 
program de reducere a con
sumului. în fiecare birou 
s-a dispus să fie în stare 
de funcționare cite un 
singur tub fluorescent de 
40 W, iar în sălile mari 
iluminatul s-a redus cu 60 
la sută. Pentru risipa de 
energie semnalată cu- pri
lejul raidului, s-a dispus 
sancționarea personWîudt 
de la locurile de muncă 
amintite, cu diminuarea 
retribuției tarifare cu 5 la 
sută pc timp de o lună".

yă^omin]
LA TERMOCENTRA

LA Paroșeni,, un al doi
lea grup de 50 MW a fost 
profilat pentru furniza
rea energiei termice. 
Chiar și în aceste condi
ții, colectivul de energe- 
ticicni obține importante 
depășiri la producerea de 
energie electrică.

LA VOINEASA (Vîl- 
cea) și Tamina (Brașov) 
au fost organizate în a- 

ecastă vacanță tabere cu 
profil de telegrafie și 
creație literară la care 
au participat și pionieri 
din Petroșani și Lupeni, 
alături de alți pionieri 
din județul Hunedoara 
și alte județe ale țării.

PRIN DAREA în fo
losință în primele săp- 
tămîni din acest an a 
apartamentelor din blo
curile 4 și 5 situate pe 
Bulevardul Păcii din Lu
peni a început să prindă 

contur tot mai distinct 
centrul civic al orașului. 
La parterul acestor blo
curi vor fi amenajate 
spații comerciale șl pen
tru prestări de servicii.

MAI MULTE uni
tăți alimentare suferă de 
o organizare necorespun- 
zătoarc a spațiilor pentru 
desfacerea principalelor 
produse. De pildă, la ma
gazinul nr. 22 din Aero
port — Petroșani, în timp 
ce raioanele cu produse 

zaharoase, lactate și me
zeluri dispun de spații 
suficiente, raionul pentru 
desfacerea pîinii este me
reu aglomerat. Ce-i de 
făcut ?

LA ANINOASA, a în
ceput din aceste zile să
parea fundației unui nou 
bloc cu apartamente de 
confort sporit, destinat 
familiilor de mineri. Blo
cul este amplasat în cen
trul acestei comune a 
cărei zestre locativă se 
îmbogățește an de an.

CÎȚ1VA clienți ai cu
rățătoriei chimice de pe 
platforma industrială Li- 
vezeni ne-au sesizat că 
această unitate nu a 
transportat de mai mult 
timp piesele curățate la 
unitatea de predare-pri- 
mire din Petroșani. Deci, 
la început de an, unele 
servicii pentru popu
lație au pornit cu stîngul...

EXCURSII. Filiala Pe
troșani a O.J.T. a primit 

programul de excursii \ 
pentru trimestrul I. în- I 
tre excursiile care se vor I 
organiza in prima parte I 
a anului se numără cele I 
pentru R.P. Ungară, mai I 
multe itinerarii în U.R.S.S., I 
R.D.G., precum și o croa- | 
zieră pe Marea Neagră.

Rubrică realizată de
Ion MUSTAȚĂ
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r 124 de ani de la Unirea Principatelor Defa o duminică fa alta

națiunea a făcut-o

unirea, 
vorbite, 

și portului 
pa: te și de 
et:ior. Ni- 

aprecia
ideea cte unita- 

era 
veacul 
impoi 
popj- 
împli-

âemnitori, 
Miicea cel 

cu 
Mihai 
reali- 

trei 
1601. 
unită-

dom ni re
prin unitate na-

mare...", 
timpului

Hunedoarei, unde 
ajunseseră într-o 
materială foarte

Neamul românesc a 
trebuit să reziste, din 
vremuri imemoriale, mul
tor invazii, ocupații străi
ne. dezbinări interne etc. 
Una din căile sigure de 
rezistență a fost 
unitatea limbii 
a obiceiurile' 
românesc de < 
cealaltă a Ca.-
colac Bâlcescu 
făptui ca 
te statală Ia r •mâni 
prezentă încă din 
a! XlV-lea ca un 
tant sentiment 
iar", capabil sa-I 
neaseă mari 
înccpînd eu
Bătrin, continuind 
Ștefan cel Mare și 
Viteazul, ultimul 
zind unirea celor 
țări românești la

Ideea refacerii
ții poporului român, chiar 
și sub forma Daciei, s-a 
pus cu tărie de la fine- 

I ie veacului al XVlIl-lea. 
Marea răscoală din 1784, 

' pe lingă problematica cu 
caracter social-economic 
antifeudal, viza și necesi- 

. tatea unității tuturor- ro- 
' manilor. Tudor Vladi- 

mirescu preconiza la 1821 
unirea, într-un singur șu
voi revoluționar. 
Țării Românești 
Moldovei „ca unii ce 
tem de un neam, de 
lege" și „fiind la un gînd 
și într-un glas eu Moldo
va, să putem cîștiga deo
potrivă dreptățile acestor 
prințipaturi, ajutorîn- 
du-ne unii pe alții".

Cu cîțiva ani înainte de 
revoluția din 1848, doi 
cărturari români — N. 
Bălcescu și A.T. Laurian 
editau „Magazin istoric 
pentru Dacia", denumire 
ce întruchipa ideea uni
tății de stat a tuturor 
românilor. Tot revoluțio
narul democrat N. Băl
cescu sintetiza obiective
le întregii națiuni româ
ne ridicate la revoluție 
în 1848, spunînd : 
scris în fundul 
fiecărui român :
l ______

t

a
Și 

sin- 
o

„era 
inimii 

mîntui-

♦ ♦

străină, 
țională".

Unirea Moldovei cu Ța
ra Românească în 1859 
a fost un rezultat firesc 
al dorinței și luptei ener
gice a maselor populare. 
„Dorința eea mare — a- 
mintea Adunarea ad-hoc 
din Moldova la 7 octom-

FILE D E
ISTORIE

brie 1857 — este unirea 
Principatelor într-un sin
gur stat, o unire care este 
firească, legiuită și nea
părată, pentru că în Mol
dova și in Valahia sintem 
același popor... pentru 
că avem același început, 
același nume, aceeași lim
bă... același viitor de a- 
sigurat și, in sfirșit, ace
eași misie de împlinit'1.

Alegerea lui Al. 1. Cuza 
la 5 și 24 ianuarie 1859 
ca domn unic al Princi
patelor Unite a fost salu
tată cu entuziasm de tot 
„norodul românesc". Pe 
străzi — semnala un ziar 
de epocă — se auzeau 
numai aclamații : Ale
xandru Ioan Cuza... Uni
re... Unire... Unire", Ales. 
Papiu •— llarian scria ce
va mai tîrziu : „Românii 
din Transilvania numai

la Principate privesc... 
Iar eînd s-a ales Cuza 
domn, entuziasmul la ro
mânii din Transilvania 
era poate mai 
Documentele
evidențiază dorința de u- 
nire a transilvănenilor cu 
moldovenii și muntenii, 
exprimată și de populația 
românească din fostul co
mitat al 
românii 
situație 
grea.

în ochii poporului nos
tru, Cuza este purtător 
și făuritor de dreptate 
pentru mulți : „Cuza Vo
dă să trăiască,/ Ostile să 
le mărească,/Pe ciocoi să-i 
umilească,/Țară mîridră 
să-și croiască,/Pe călu
gări să-i spășească,/Pe 
clăcași să-i dezrobească,/ 
Cu moșii să-i dăruiască...".

Masele populare au 
fost acelea care au luptat 
pentru recunoașterea du
blei alegeri a domnitoru
lui Unirii, pentru realiza
rea Unirii depline, dînd 
un sprijin activ politicii 
de reforme economice, so
ciale și politice realizate 
dc A). 1. Cu7.a. El. dom
nul Unirii, potrivit ca
racterizării lui D. Bolin- 
tineanu, colaborator a- 
propiat al său, a rămas 
în istorie ca „un Domn 
din cei mari prin actele 
sale de reformă, prin tac
tul său de a servi 
turile și autonomia 
triei sale afară din

Atît Unirea din
cit și războiul pentru in
dependență (1877—1878)

— la care românii tran
silvăneni, bănățeni și 
bucovineni au participat 
ca voluntari —, au evi
dențiat dezvoltarea pro
cesului istoric în direcția 
unității depline a poporu
lui nostru (1918), a deve
nirii națiunii, a progresu
lui societății românești.

drep- 
pa- 

lară".
1859

». PELIGRAD

REBUS REBUS
CRONICA

NERIMATĂ (89)

Stefan NEMECSEKIn liniștea hibernală

interme-
posibili-
dimen-

Noutăți micro-tehnice în minerit

Culese de Aldo DANETIU

Știați primul Spital european i- 
luminat electric ?

cii Academiei Republicii 
Socialiste România.

ca...

Graifăr pentru jgheaburi 
de transportoare

Acest dispozitiv înlesnește transportul 
și montarea jgheaburilor transportoare- 

ț\

Construcție : într-o traversă sînt dis
puse două fălci de strîngere care, prin 
intermediul unui lanț cu două ramuri, 
in momentul ridicării, prinde jgheabul 
transportaiului sub ghidajul lanțului din 
ramura superioară. Una din fălcile de 
strîngere poate fi mutată prin 
diul unui bolț, realizîndu-se 
tăți de utilizare și pentru alte 
siuni do jgheab. Pentru obținerea unei 
poziții înclinate pe toată lungimea 
jgheabului se va scurta unul din seg
mentele lanțului de suspendare. Cu a- 
cest dispozitiv se pot transporta și sus
penda greutăți de la 3 pînă la 10 tone.

...pictorul Carol Popp a 
fost primul care a practi
cat fotografia în 
noastră ? După anul 
el și-a întrerupt, 
un timp, activitatea de pic
tor și a cutreierat provin
ciile țării, cu miraculoasa 
sa „cutie dc făcut chipuri" 
iraortalizînd pe peliculă 
imagini plastice chipuri și 
portul româncelor. Colec
ția de fotografii realizate 
de acest pasionat 
s-a păstrat și face 
astăzi din fondul Bibliote-

...inginerul Angliei Sa- 
ligny realizează la Brăila 
și Galați, cele dinții silo
zuri din lume construite 
din beton armat prefabri
cat intre anii 1886—1889 ?

tara
1865

pentru
...la coborîre cu 

rile se pot obține 
deosebit de mari ? 
dul mondial este de 200,242 
km pe oră, performanță 
reușită in 1978 și neegala
tă pînă în prezent.

schiu- 
vilez.e 

Recor-■ Unii cred că înșeală 
viața îmbătrinind fără să 

facă nimic.
B Ninge. Am mai făcut 

un salt.
B Totul pare mai 

și mai înalt.
B Cu tine mă simt 

singur ca orieînd.
B Dacă amenințați 
mii cu securea 

da rod mai mare.

VERTICAL: 1) Prima 
din an ; 2) Arbustul veve
rițelor — Bun pentru o- 
dihnă ; 3) Rică Barbu — 
Afirmație — Petre ! 4)
Zăpadă mare — Amețit 
de la început ! 5) Referi
tor la aștri ; 6) Făcut smo
curi ; 7) Albă și bună pen
tru copt — Magi în în
curcătură 1 8) Gras și alb 
— Fără chef (fem. pl.) ;
9) Lei ! — Din Estonia ;
10) Un moș de sezon — 
Punct... luminos.

Al-
natura — Alb
Imaculată
zăpadă ; 3)

I — Dus
3

...pe una din văile me
leagurilor județului Olt. pe 
Valea Dîrjovului, s-au des
coperit cele mai vechi do
vezi de existență a ființei 
umane in această parte a 
Europei ?

alb
de ...prima femeie membru 

activ al Academiei Româ
ne a fost aleasă la 15 no
iembrie 1948 în persoana 
chimiste! Raluca Ripan 
(1894—1975), profesor uni
versitar ? Savanta avea 
la vremea aceea, peste 200 
de lucrări publicate în ța
ră

Cercuri
Nelu — în-

în mai

Dicțiciriar : 1SU, M1AG.
Mariana DRANGA, 

Ionel BURDEA

7) Aici 
vestul

la mij- 
în Ca-

merun — Haină ; 
(pop.) — Județ în 
țării ; 8) Eterna 
— Evoluează pe scene ;
9) Semn pe zăpadă — Plin 
de fire ; 10) Dezghețat.

ORIZONTAL: 1) 
bește toată 
și ușor ; 2)
Alunecă pe
și 4 ianuarie 
nas (fig.); 4) 
apă — Ornat
ceput de ninsoare I 5) Pus 
în gardă ; 6) Arsă 
loc ! — Localitate

enigmă

artist

Valeriu BUTULESCU

Pastile... din eroare
LA CINEMATOGRAF ȘI ÎNTREBĂRI LA CARE i

— Vreți să vă dați pă- NU S-A RĂSPUNS
lăria jos din cap că nu
văd scrisul ? — Tovarășă vînzătoa-

— Vă spun eu ce scrie re, vă rog aveți căciuli
„Fabrica de pălării Ba- de iepure cu urechi ?
natul — Timisoara". TRABANT
ÎNTREBARE DE BARAJ — O, si dumneata a- •

— Dacă sînteți amabi- juți la deszăpezire ?
lă, unde coborîți ? — Fii serios, îmi caut

— în stație. mașina I
REPERTORIU URGENȚE

— Ieri s-a jucat o pic- LA CROITORSE
să foarte veche.

— Ce spui soro, păcat — V-aș ruga un palton
dc teatru că e nou ! de iarnă...
ÎNTREBĂRI LA CARE — Se face, treceți dum- |

S-A RĂSPUNS neavoastră prin aprilie, ț
— Dacă sînteți amabilă încolo...

cit face poșeta aceea cu
33,50 lei ? Mircea ANDRAȘ

și străinătate.

...autorul primei auloope- 
rații chirurgicale din lume, 
rămas un caz unic pe 
plan mondial a fost me
dicul român Alexandru 
Taicu, din Iași ? El s-a 
operat singur de hernie.

...pitorescul satelor 
brogene era subliniat 
trecut și dc prezența 
punătoare, cu notă distinc
tivă a morilor de vînt? A- 
cesțea sînt atestate încă 
din secolul al XVI-lea, in- 
țara noastră cind mai multi 
călători străini care au 
străbătut aceste meleaguri 
au remarcat în relatările 
lor eă în fiecare sat do
brogean văzut existau mai 
multe mori dc vînt.

do- 
în 

im-

din
1884

Culese de
ing. Hie BREBEN

Record
La Croningon, în Olanda, 

60 de tineri, au luat hotă- 
rîrea de a rula eea 
lungă țigaretă din 
Pentru aceasta,
lizat 350 de pachete 
hirtie pentru țigarete, 
cutii de tutun si... o livră

mai 
lume, 

ei au uti- 
de
10

de hașiș. Țigareta confec
ționată de cei 60 de olan
dezi măsoară peste cinci 
metri în lungime. Nu s-a 
spus însă ce părere a avut 
poliția olandeză în legătu
ră cu hașișul pus ca „in
gredient" în țigară...
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Vizita oficială de prietenie în țara noastră 
a colonelului Moammer El Gedda fi

La Centrul național 
de fizică Măgurele’

Ceremonia înmînării 
„Cheii orașului București0

(Urmare din pag. 1)

sentimente de stimă și pre
țuire.

Adresînd distinsului oas
pete un călduros bun ve
nit, din partea Consiliului 
național pentru știință și 
tehnologie condus de tova
rășa academician doctor 
inginer Elena Ccaușescu, 
președintele Consiliului, al 
tuturor oamenilor de ști
ință din țara noastră, to
varășul Ion Ursu prim-vi- 
cepreședinte al Consiliu
lui, a subliniat faptul că 
Centrul național de fizică 
este creația secretarului 
general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
o expresie elocventă a 
concepției președintelui ță
rii noastre privind integra
rea cercetării cu învăță- 
inintul și producția. Con
dițiile deosebite asigura
te pe această platformă ga
rantează formarea unor 
specialiști de înaltă califi
care, folosirea optimă a

bazei materiale, valorifica
rea superioară a tuturor 
forțelor de creație științi
fică de aici.

în continuare, au fost 
prezentate unitățile de în
vățământ, de cercetare și 
producție din componen
ța Centrului național de 
fizică.

înalții oaspeți au fost 
invitați să viziteze o scrie 
de laboratoare de cerceta
re, precum și compartimen
te de micro-producție, cen
tre proprii de producție.

Mulțumind pentru indica
țiile primite pe parcursul 
vizitei, specialiștii din ca
drul Centrului național de 
fizică l-au asigurat pe to
varășul Nicolae Ceaușescu 
că vor acționa în direcția 
transpunerii lor în viață, 
se vor preocupa de folosi
rea cit mai rapidă și mai 
eficientă în practică a re
zultatelor cercetării.

ta reședința rezervată 
conducătorului Marii Re
voluții de la 1 Septembrie 
al Jamahiriei Arabe Li
biene Populare Socialiste, 
colonel Moammer El Ged- 
dafi, a avut loc, sîmbătă 
dimineața, ceremonia în
mînării „Cheii orașului 
București'*,

Depunerea unei
Sîmbătă, conducătorul 

Marii Revoluții de la 1 
Septembrie al Jamahiriei 
Arabe Libiene Populare 
Socialiste, colonel Moam-

La ceremonie a partici
pat o delegație a Consiliu
lui popular al municipiului 
București, condusă de 
Gheorghe Pană, președin

tele Consiliului popular mu
nicipal, primarul general 
al Capitalei.

coroane de flori
mer El Geddafi, a depus o 
coroană de flori la Monu
mentul eroilor luptei pen
tru libertatea poporului și 
a patriei, pentru socialism.

Sosirea la Sinaia
Simbătă scara, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, împreună 
cu colonel Moammer El 
Geddafi, conducătorul Ma
rii Revoluții de la 1 Sep

tembrie al Jamahiriei A- 
rabe Libiene Populare 
Socialiste a sosit la Sinaia.

Ceremonia sosirii a avut 
loc pe peronul gării ofi
ciale împodobită sărbăto
rește.

FI T
Schimb de mesaje între președintele 

Nicolae Ceaușescu și președintele Uruguayului,
It. Gregorio C. Alvarez

Plenara comună a C.C. 
al P.M.U.P. și a

Comitetului Director al 
Partidului Țărănesc 
Unit din Polonia

FILME
23 ianuarie

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Femeia din Ur
sa Mare ; Unirea : Cinci 
pentru infern.

LONEA : Așteptînd un 
tren.

ANINOASA : Waterloo, 
I-II.

VULCAN — Luceafărul: 
Atenție la Pana de Vul
tur.

LUPENI — Cultural : 
Cursa infernală.

URICANI : Contraban
diștii din Santa Lucia.

24 ianuarie
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Cursa infernală; 
Unirea : Fericire de țigan.

LONEA : Iubește, iu
bește, dar nu-ți pierde 
capul.

VULCAN — Luceafărul: 
Julek.

LUPENI — Cultural : 
Regina din Tîrnovo

URICANI : Ultima vî- 
nătoare.

TV.
23 ianuarie

8,00 Consultații pentru 
învățămîntul seral.

8.30 Almanahul familiei. 
9,00 De strajă patriei.
9.30 Bucuriile muzicii. 

10,00 Viața satului.
11.45 Lumea copiilor. 
13,00 Album duminical. 
17,10 Călătorii spre viitor. 
18,00 Cîntarea României

— județul Vrancea.
18.45 1001 de seri.

19,00 Telejurnal.
19.20 Opera tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, 
contribuție strălu
cită la dezvoltarea 
creatoare a teoriei 
revoluționare.

19,30 Așa se-arată țării, 
azi, partidul — spec
tacol de poezie și 
muzică.

20.10 Teatru TV. File din 
cronica Unirii de 
Mircea Ștefănescu.

21,45 E primăvară în ia
nuarie — întilnire 
cu opera, opereta 
și baletul.

22.50 Telejurnal.
24 ianuarie

15,00 Telex.
15,05 Emisiune în limba 

maghiară.
17.50 1001 de seri.
18,00 închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal.
20.20 Mereu vie, flacăra 

unității.
20,35 „E scris pe tricolor 

unire" — spectacol 
literar-muzical-core- 
grafic.

21,15 Industrializarea — 
baza progresului 

multilateral al Româ
niei, ctitorii din epu- 
ca Ceaușescu.

21,40 „Partid triumfător, 
eu cred în tine". ' 
Spectacol muzical- 

literar-coregrafic. 
Partea I.

22,00 Telejurnal.
22.10 „Partid triumfător, 

eu cred în tine". 
Spectacol muzical-li- 
terar-coregrafic. Par
tea a Il-a.

MONTEVIDEO 22 
gerpres). La Montevideo a 
avut loc un schimb de me
saje între președintele Re
publicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele 
Republicii Orientale a U- 
ruguayului, gen. It. (r) Gre
gorio C. Alvarez.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu au fost

transmise președintelui 
Gregorio C. Alvarez cele 
mai bune urări de sănătate, 
fericire și succes, precum 
și de prosperitate poporu
lui Uruguayan.

Mulțumind pentru
sajul primit, președintele 
Uruguayului a rugat să se 
transmită șefului statului 
român cele mai bune u- 
rări de sănătate și fericire

me-

personală și de progres po
porului român.

Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit de primirea 
de către președintele Re
publicii Orientale a Uru
guayului a ambasadoru
lui României la Montevi
deo, Gheorghe Apostol, în 
legătură cu încheierea 
misiunii sale în această 
țară.

Con-

Prezentarea scrisorilor
de acreditare a noului
ambasador al României

la Manila
MANILA 22 (Agcrpres). 

Președintele Republicii 
Filipine, Ferdinand Mar
cos, a primit pe Magdalena 
Filipaș, care și-a prezentat 
scrisorile de acreditare in 
calitate de ambasador ex
traordinar și plenipoten
țiar al Republicii 
liste România la

Cu acest prilej, 
tea președintelui 
blicii Socialiste 
tovarășul 
Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu au fost 
transmise președintelui 
Republicii Filipine și doam
nei Marcos un salut cor
dial și cele mai bune 
rări de sănătate și fericire, 
de progres și prosperitate 
poporului filipinez.

Mulțumind pentru me-

i Socia- 
Manila. 
din par- 

Repu- 
România, 

Nicolae

u-

sajul adresat, președintele 
Ferdinand Marcos a rugat 
să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovară
șei Elena Ceaușescu, din 
partea sa, a doamnei Mar
cos și a poporului filipinez, 
cele mai calde urări, pre
cum și urări de sănătate și 
fericire personală, de pros
peritate și progres popo
rului român.

în cadrul convorbirii ca
re a avut loc cu acest 
prilej, s-a exprimat de am
bele părți dorința de a se 
extinde colaborarea bila
terală, în avantajul reci
proc al celor două țări, pre
cum și conlucrarea lor pe 
plan internațional, pentru 
realizarea aspirațiilor de 
pace, progres și dezvoltare 
independentă a popoarelor 
român și filipinez prietene.

■ LA LAGOS S-AU 
ÎNCHEIAT LUCRĂRI
LE REUNIUNII COMI
SIEI INDEPENDENTE 
PENTRU DEZARMARE 
ȘI PROBLEMELE SE
CURITĂȚII, care s-au 
desfășurat sub președin
ția președintelui comi
siei, Olof Palme, primul 
ministru al Suediei.

Au fost examinate pro
bleme privind dezar
marea, modalitățile de 
întărire a sistemului de 
securitate al Națiunilor 
Unite.

- . VARȘOVIA 22 (Ager- 
pres). La Varșovia au avut 
loc lucrările plenarei co
mune a Comitetului Cen
tral al Partidului Muncito
resc Unit Polonez și a Co
mitetului Director al Parti
dului Țărănesc Unit,
ducerile celor două parti
de — relatează agenția 
PAP — au dezbătut sarci
nile P.M.U.P. și P.Ț.U. pri
vind dezvoltarea satelor' 
și a agriculturii, precum și 
realizarea autoaprovizio- 
nării țării cu alimente.

Luînd cuvîntul la înche
ierea lucrărilor, Wojciech 
Jaruzelski, prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P., a su
bliniat că plenara comună 
a avut un caracter de lu
cru și constructiv. Relevînd 
că după cel 
război mondial 
ra poloneză a realizat 
progres evident, 
rul a arătat că 
subliniat 
fecționării 
tențialului 
agricultura

de-al doilea 
agricultu- 

un 
-vorbito- 

plenara a 
necesitatea per
și lărgirii po- 
de care dispune 

poloneză.

Conferința națională consacrată 
activității ideologice și politice 

din China
BEIJING 22 (Agcrpres). 

în China s-au desfășurat 
lucrările Conferinței na
ționale cansacrate activită
ții ideologice și politice. 
Luînd cuvîntul, Hu Yao
bang, secretar general al

Spania respinge amplasarea oricărei arme nucleare pe teritoriul său

al 
Chi

MADRID 22 (Agcrpres). 
într-un interviu acordat 
televiziunii — primul 
la preluarea funcției — 
ședințele guvernului 
niol, Felipe Gonzales,
referit pe larg -la politica 
internă și externă a Spa
niei, reafirmînd că „el este 
m mod ferm partizanul 
respingerii amplasării o-

de 
pre- 
spa- 

s-a

ricărei arme nucleare pe 
pămîntul spaniol".

Premierul spaniol a pre
cizat că, pe plan intern, 
Spania se confruntă, în 
prezent, cu șomajul, criza 
economică și terorismul, 
adăugind că deficitul bu
getar a atins, anul trecut, 
9 miliarde de dolari. După

siopinia sa, redresarea 
tuației pe plan economic 
și social a Spaniei va în
cepe abia în 1984. El a 
subliniat necesitatea in
tensificării luptei împotri
va terorismului și a adre
sat un apel populației che
mi nd-o să contribuie la e- 
radicarea acestui flagel.

Comitetului Central 
Partidului Comunist 
nez, a arătat că promova
rea fermă și sistematică a 
reformelor economice și 
politice în China trebuie 
să meargă mină în mină 
cu procesul de moderniza
re — relatează agenția Chi
na Nouă. Reformele — a 
declarat Hu Yaobang — 
trebuie să fie multilaterale, 
să se producă în mod or
donat și în concordanță cu 
condițiile actuale.

Criteriul după care tre
buie apreciat ce este pozi
tiv sau negativ în dome
niul reformelor îl constituie 
măsura în care ele 
tribuie la construcția 
cialismului în China, 
dezvoltarea țării și

con
so
la 

pros
peritatea poporului chinez.

întreprinderea 
construcții căi ferate 

Timișoara
ȘANTIERUL 34 CONSTRUCȚII CĂI FERATE 

DEVA

STRADA MUNTENIEI NR. 19

ÎNCADREAZĂ pentru lucrări în zona
Valea Jiului:

■ muncitori calificați: zidari, dulgheri, 
fierar-betoniști

■ muncitori necalificați

încadrarea se face în conformitate cu Legea 
12/1971 și Leges 57/1974 (republicată în anul 
1980).

Cei încadrați și membrii lor de familie vor 
beneficia de permise gratuite pe C.F.R.

Informații suplimentare se pot primi prin 
telefon P.T.T.R. 11307 sau C.F.R. 12630, inte
rior 361, 32 Șantiei 34 C.C.F. Deva.

Mica publicitate
VÎND casă, strada Jiu

lui nr, 9. Informații, 8 
Martie, blocul 52/47, Pe- 
trila. (81)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Schnei
der Aurora, eliberată de 
Fabrica de pîine Petro
șani. O declar nulă. (75)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Imbru

Gino, eliberată de I.M. A- 
ninoasa. O declar nulă. (77)

PIERDUȚ carnet de stu
dent pe numele Comber 
Luminița, eliberat de Ins
titutul de mine Petroșani, 
îl declar nul. (80)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Dumi- 
trana Iulian, eliberată de 
I.M.R. București. O declar 
nulă. (83)
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