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| „Congresul al XIII-lea marchează tre- 
V cerea la cea de-a treia etapă a realizării 
j Programului partidului. Obiectivul funda- 
j mental al cincinalului 1986—1990 îl constituie 
j continuarea fermă a politicii de făurire a 
J societății socialiste multilateral dezvoltate și 
j înaintare a patriei noastre spre comunism", 
j (Din Raportul prezentat la Congresul al XIII-lea al P.C.R.) f

Garanția înfăptuirii obiectivelor de dezvoltare și progres a patriei, 
de bunăstare a poporului nostru stabilite de Congresul al XIIGlea

REINVESTIREfl TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU 
IN FRUNTEA PARTIDULUI

r
Magistralul Raport prezentat de

tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU la înaltul forum al comuniștiIor

întreaga politică a partidului — 
în deplin consens cu interesele vitale 

ale națiunii noastre socialiste
După cum se arată în 

comentariile publicate de 
cotidianele centrale, în 
cele transmise de postu
rile de radio și televizi
une pe marginea Rapor
tului ^prezentat de tovară
șul Nicolae Ceaușescu la 
cel de-al XIII-lea Con
gres al partidului, măre
țele înfăptuiri socialiste 
obținute în patria noas
tră, cu deosebire în ulti
mele două decenii, dove
desc superioritatea orîn- 
duirii socialiste, forța e- 
conomiei noastre națio
nale, maturitatea și ca
pacitatea creatoare a 
poporului român care, li
ber și stăpîn pe destine-

le sale, însuflețit 
bilele idealuri ale 
tații. își făurește 
conștient viitorul, 
tuirile patriei noastre în
corporează un amplu și 
eroic efort creator, o vas
tă activitate desfășurată 
de colectivele de muncă 
de pe întreg cuprinsul 
patriei pentru transpune
rea în viață a politicii ge
nerale a partidului, pen
tru îndeplinirea sarcini
lor fiecărei etape de dez
voltare. La baza progre
sului înregistrat au stat 
orientările clarvăzătoa
re ale Congresului al IX- 
lea, măsurile întreprinse 
din inițiativa secretaru-

de no- 
umani- 
în mod
Infăp-

lui general al partidului 
pentru elaborarea și fun
damentarea întregii stra
tegii a dezvoltării multi
laterale a patriei.

„Acum, la Congresul 
al XIII-lea — a arătat to
varășul NICOLAE 
CEAUȘESCU în Raport , 
— pe baza faptelor, a 
alizărilor obținute și 
acest cincinal, putem 
firma cu toată tăria
partidul nostru a proce
dat just concentrînd tor
țe puternice pentru indus
trializarea țării, pentru 
dezvoltarea agriculturii, 
pentru progresul general

re- 
în 
a- 
că

(Continuare in pag. a 2-a)
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Cu fața J
spre

Toamnă româneas 
că bogată în rea
lizări, toamnă a 

roadelor, toamnă a bi
lanțului, toamnă a an
gajării responsabile. Ma
rele forum al comuniști
lor români, desfășurat 
la sfîrșitul acestei toam
ne bogate, a făcut bi
lanțul realizărilor noas
tre și, prin Directivele I 
sale, prevestește primă- ' 
vara comunistă. O pri- I _ ........... - i

I 
I 
I

măvară a începutului, a 
unei noi etape istorice 1 
de dezvoltare a Româ
niei socialiste. Cu fața 
spre viitor toți fiii patri- I 
ei din Moldova, Ardea- l 
Iul și Țara Românească | 
nădăjduiesc în noi îm
pliniri socialiste, împli
niri care stau în pute
rea brațelor și minții 
oamenilor.

INSCRIPȚII

Firesc, precum tot 
ce e românesc

Firesc, precum rîurile patriei își redobîndesc, 
sub cleștarul stelelor, puritatea izvoarelor ; firesc 
precum semeț își poartă muntele chica brazilor și 
cușma zăpezilor; firesc, precum lanul reflectă din 
miezul cîmpiei razele soarelui, armonia vetrei stră
bune a luminat visurile acestui popor, dintotdeauna 
voit gospodar al libertății și viitorului său. Fiii săi, 
țărani sau voievozi, n-au fulgerat vreodată săbiile 
spre cămine străine, dar în ogorul țării au lăsat 
împlîntate doar plugurile lor, chiar dacă viața le-a 
fost primejduită sau jertfită. Comuniștii, viță de 
eroi ai neamului, au întregit și întrupat visurile stră
bunilor, țăran din părinți, muncitor prin formație Și 
revoluționar prin vocație, fertilă osmoză a dragostei 
de țară, conducătorul lor, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și-a dedicat întreaga viață fericirii neamului său. 
Destin cutezător, îngemănînd clarviziunea gîndirii 
cu eroismul faptelor revoluționare, proiectat simbo-

COMITETULUI CENTRAL AL 
PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, 

TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU,

SECRETAR GENERAL AL PARTIDULUI
BUCUREȘTI

Intr-o atmosferă de puternică efervescență cre
atoare, dăruire patriotică și avînt revoluționar, co
muniștii, toți oamenii muncii din vatra de cărbune 
a Văii Jiului își exprimă satisfacția și bucuria fără 
margini prilejuite de realegerea dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
în funcția supremă de secretar general al Partidu
lui Comunist Român. Alături de întregul nostru 
popor, și bravii mineri ai Văii Jiului, care vă sînt 
pe deplin devotați, au susținut cu toată căldura ini
mii să vă aflați mereu în fruntea partidului și a 
națiunii noastre socialiste pentru a conduce pe mai 
departe Cu aceeași Strălucire și abnegație revoluți
onară destinele patriei noastre spre noi și tot mai 
mărețe împliniri socialiste.

Trăim în aceste clipe sentimente de aleasă re
cunoștință și gratitudine pentru activitatea nobilă 
ce o desfășurați, pentru cutezanța și clarviziunea 
științifică cu care vă preocupați de elaborarea în
tregii politici de dezvoltare multilaterală a patriei. 
Mărețele ctitorii cuprinse în bilanțul bogat al „Epo
cii Ceaușescu", cum numim cu legitimă mîndrie a- 
nii de cînd vă aflați in fruntea partidului, succesele 
obținute în dezvoltarea tuturor ramurilor economi
ce și zonelor țării constituie tot atîtea argumente

COMITETUL MUNICIPAL
. PETROȘANI AL P.C.R.

(Continuare în pag. a 3-a)

In zilele desfășurării 
marelui forum al comu
niștilor, minerii 
abatajele Văii 
și-au î n z e c 
forturile pentru 
patriei mai mult 
ne .'

Succesele
brigăzii, 

cununa de
re cunoștința
împreună cu cei 35 de 

ortaci ai mei, am urmărit 
cu viu interes lucrările ce
lui de-al XIII-lea Congres 
al P.C.R., întrucît în acest 
sfat reprezentativ al țării ț 
s-au oglindit realizările vie
ții noastre social-economice 
și politice în perioada din
tre ultimele două congrese 
și s-a hotărît perspectiva 
dezvoltării țării în viite- 
rul cincinal și pînâ în a- 
nul 2 000. Forumul comu
niștilor români, o ilustrare 
elocventă a democrației 
muncitorești — între .cei 
care au luat parte la elabo
rarea deciziilor s-au aflat 
și ortaci de-ai noștri din 
Vale — ne-ă adus o depli
nă satisfacție, fiindcă a 
reales în fruntea partidului , 
pe Minerul de onoare at 
țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Cu delegații la

Grigore MINDRUȚ, 
șef de brigadă, sectorul IV, i 

I.M. Lonea

(Continuare în pag. a 3-a)

\
\
i lie de partid și popor drept făclier al drumului spre
1 mai bine. Firesc, precum tot ce e românesc, CON-
) DUCĂTORUL a FOST REINVESTIT, cu dragoste și 

recunoștință unanimă, în fruntea partidului, a nea
mului său.

din 
Jiului 

i t e- 
a da 
cărbu- 

Ei au fost 
cinstiți la ieșirea din 
șut. Un asemenea mo
ment festiv l-a consti
tuit, la Lupeni, primi
rea de pionieri 
și fanfară, a minerilor 
din cadrul sectorului 
IV, din brigăzile condu
se de Constantin Po- 

Boncalo, 
și Aurel 
în zilele 

au extras

pa. Teodor 
Paul Grasu 
Manda, care 
Congresului
suplimentar peste 5000 
tone cărbune.

I
Mircea BUJORESCU

(Cont. în pag. a 2-a)

Ion VULPE

In ziarul de azi
■ Manifestări omagiale
■ Din creațiile lirice 
_ ale membrilor cena- 
j durilor literare dedi- 
țj cate partidului 
■'jj conducătorului

patriei.
■ Rubrica „Vă infor

măm

satisfacție,
bucurie și mindrie patriotică 

pentru înfăptuirea înaltului act 
de voință și opțiune 

al întregului nostru popor
Intr-o atmosferă de impresionantă 

fletească, de nețărmurită manifestare 
profundei mîndrii patriotice, comuniștii, toți oame
nii muncii din Valea Jiului dau expresie sentimen
telor înălțătoare cu care au primit reînvestirea, de 
Congresul al XIII-lea al P.C.R., a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit și stimat fiu al po
porului, în suprema funcție de secretar general al 
Partidului Comunist Român. Prin zeci și zeci de 
telegrame, mesaje și scrisori minerii, preparatorii, " 
energeticienii, constructorii adresează din adîncul i- 
nimilor secretarului general al partidului calde și 
sincere felicitări pentru suprema încredere ce i-a 
fost acordată de marele forum comunist de a fi mai 
departe cîrmaci înțelept și clarvăzător al destine-*" 
lor noastre. Adresîndu-se secretarului general 
al partidului cu gîndul fierbinte de unanimă și a- 
leasă prețuire, stimă și considerație, semnatarii te
legramelor . și scrisorilor îi urează tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ani mulți în deplină sănătate și- 
putere de muncă, pentru a conduce poporul nostru 
pe drumul progresului, bunăstării și fericirii;

In telegrama comitetu
lui de partid și consiliului 
oamenilor muncii de la 
C.M.V.J. se spune: „Cu deo
sebită satisfacție am luat 
cunoștință de faptul că, 
dînd expresie voinței una
nime a comuniștilor, a în
tregului nostru partid și 
popor, delegații la acest

vibrație su- 
a bucuriei și

forum suprem de condu
cere, și-au îndeplinit cu 
cinste mandatul încredin
țat, realegîndu-vă în su
prema funcție de secretar 
general al Partidului Co
munist Român, drept ga
ranție sigură a înfăptuirii 
celor mai bune și mai cu-

(Continuare îa pag. a 3-a)
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Garanția înfăptuirii obiectivelor de dezvoltare și progres a patriei
RElNVESTIREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

in frunte - ----PARTIDULUIH1

Manifestări omagiale
■ EXPUNERE. La fabrica de morărit și panifi

cație, sub genericul „Pentru patrie și partid" a avut 
loc ieri o expunere pe marginea documentelor Con
gresului al XlII-lea al partidului. Manifestarea este 
organizată în colaborare cu Casa de cultură a sin
dicatelor.

■ CINTAREA ROMÂNIEI. Duminică, la Petri
la, în cadrul trecerii în revistă a formațiilor artis
tice participante Ia Festivalul muncii și creației 
„Cîntarea României" la nivel de orașe, și-au dat 
întâlnire pe scena clubului muncitoresc brigăzil'e ar
tistice, formații de muzică ușoară, folk și soliștii 
vocali. Alături de ei va intra în concurs și fanfara 
minerilor din Petrila. Acțiunea face parte din suita 
manifestărilor omagiale dedicate marelui forum co
munist al țării.

■ TEATRU. Emoționantul poem dramatic „Eroii 
neamului", adevărată frescă a istoriei naționale a 
României, poate fi vizionat în montarea Teatrului 
de stat „Valea Jiului", pe toată durata lunilor no
iembrie și decembrie.

Spectacolele vor avea loc la cluburile muncito- 
torești și la sediul teatrului.

■ CINEMATOGRAFIE. Astăzi și inline oame
nii muncii din Petroșani vor putea viziona la cine
matograful „7 Noiembrie" filmul artistic „Răsună 
Valea", producție a studiourilor de film românești, 
inspirat din epopeea reconstrucției naționale de după 
Revoluția de eliberare socială antifascistă și antiim- 
perialistă din August 1944. Filmul este dedicat tu
turor celor care au muncit pe marele șantier național 
al tineretului de la Bumbești — Livezeni.

(Urmare din pag. n țărilor de servicii cu a- 
proape 80 la sută. S-a ac
ționat în mod stăruitor pen
tru continuarea politicii în 
domeniul construcțiilor de 
locuințe astfel că în peri
oada 1981—1985 vor fi da
te în folosința oamenilor

al ' forțelor de producție. 
Putem spune că dacă nu 
am fi realizat această pu
ternică bază materială, so
cietatea noastră nu ar fi 
putut depăși greutățile și 
influențele crizei economi- muncii circa 750 mii de 
ce, societatea noastră so
cialistă nu s-ar fi pu
tut dezvolta în 
continuare". Iată, în plus, 
că depășirea conjunctu-

. rii nefavorabile s-a făcut 
chiar cu îmbunătățirea ni- 

s voiului principalilor indi
catori ai producției mate
riale și 
Ritmul 
ducției 
proape

noi apartamente, a.sigurîn- 
du-se o pronunțată creștere

grarea acestei importante 
activități în cerințele pro
ducției. Analiza atentă și 
aprofundată a rezultatelor 
obținute a scos în eviden
ță că, în acest cincinal, în 
toate sectoarele de activi
tate au fost obținute reali
zări sporite, constatare ca
re pune în lumină parti
ciparea tot mai activă a

hotărîre, înfăptuind neabă
tut politica internă și 
ternă a partidului și

nivelului de trai, 
de creștere a pro- 
industriale, de a- 

, , 6 la sută pe cinci
nal, este edificator pentru 
a ilustra importantele re
surse înnoitoare pe care 
se bazează progresul în
tregii țări. Consemnăm, pe 
de altă parte că în acest 

• cincinal sînt. alocate peste 
430 miliarde lei pentru 
cheltuielile social-culțura- 
le. Față de 1980. volumul 
desfacerilor de mărfuri că
tre populație va spori în 
cincinalul actual CU peste 
7 la sută, iar volumul pres-

în deplin consens 
cu interesele națiunii

a

a spațiului locuibil pe locu
itor. A continuat să se îm
bunătățească activitatea 
din învățămînt, domeniu 
în care s-a urmat indicația 
de a se acționa pentru ri
dicarea pregătirii tinere
tului pe baza celor mai 
înalte cuceriri ale științei și 
tehnicii, ale cunoașterii u- 
mane. Cercetarea știin
țifică s-a înscris, de ase
menea, pe noi coordonate 
ale eficienței, în lumina o- 
rientării cu privire la inte-

(Urmare din pag. 1)

in-
pe

poporului nostru, strîns 
unit în jurul partidului, al 
secretarului său 
la îndeplinirea 
sul ui program de 
re a unei orînduiri superi
oare. „Pe ansamblu, pu
tem spune cu îndreptăți
tă mîndrie — se arată în 
Raport — că, sub conduce
rea partidului nostru, cla
sa muncitoare, țărănimea, 
intelectualitatea, toți oa
menii muncii, fără deosebi
re de naționalitate, între
gul popor au acționat cu

general, 
grandio- 

edifica-

ex-
_ .. . ,. sta

tului, care corespunde pe 
deplin intereselor vitale, 
de bunăstare și progres ale 
națiunii noastre socialiste". 

Înfăptuirile actualului 
cincinal au contribuit la 
întărirea forței ' creatoare 
a națiunii noastre socia
liste, a poporului, animat 
de dorința de a acționa cu 
tot mai multă abnegație și 
dăruire patriotică, cu a- 
vînt revoluționar, pentru 
accelerarea ritmului de 
progres general al societă
ții. Poporul nostru privește 
cu încredere în viitor, a- 
vînd de pe acum certitu
dinea unor noi cuceriri, și 
a unor mărețe împliniri so
cialiste, certitudine dată de 
experiența acumulată în 
acești ani impetuos! ai cons
trucției socialiste; de clar
viziunea șl cutezanța cu 
care cel mai iubit fiu al 
națiunii, secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, condu
ce destinele României spre 
noi culmi ale progresului și 
civilizației socialiste și co
muniste. '

Teatrul dc stat Valea 
Jiului a montat recent 
poemul dramatic „Eroii 
neamului", în regia lui 
Florin Fătulescu, vibrant 
omagiu al întregului co
lectiv artistic și tehnic 
al „teatrului minerilor" 
adresat marilor eveni
mente ale anului. Spec
tacolul a fost prezentat 
în premieră absolută la 
Deva, pe scena Casei de 
cultură a sindicatelor și 
deține capul de afiș al 
cunoscutei noastre 
stituții de cultură 
toată durata lunilor no
iembrie și decembrie.

Partidul I
Lumina vine din balade 
Din doine vine, din

cuvînt, Partidul nostru e lumină, ( 
Din biruința a mii . Măreț stindard al ; ■’

de brațe ■ vremii noi
Ce-au apărat acest

păinint.
Din tricolor vine lumina, 
Din faldurile-i triumfale, 
Lumina s-a născut

Spre-a -ne purta pc-o 
nouă cale

■ Măreț stindard al

Și-n frunte-i
Ceaușeșcu, OMUL'.

Viteaz erou între eroi.

C. PETRIȘOR. 
cenaclul „Panait Istrati"

Există-n noi o țară

I I

x lături de țară, 
fruntea detașamentu-

•f \ iui clasei noastre 
muncitoare, minerii Văii 
Jiului urmează neabătut 
îndemnul partidului, al se
cretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușeșcu, 
de a da patriei tot mai mult 
cărbune. Realegerea Mine
rului de onoare al țării în 
fruntea partidului constituie 
motiv de satisfacție și mîn- 
drie patriotică pe care oa
menii adîncurilor o susțin 
prin fapte demne de mun
că, în lupta de pe frontul 
cărbunelui, pentru a scoâ- 

. te, la lumina zilei, lumina 
și forța încătușate de vremi 
în întunericul pămîntului.

| n prima zi de după
I Congresul al XIII- 

’ * lea, minerii de la 
Paroșeni — portdrapelul 
fruntașilor Văii Jiului — 
înregistrează în luna în 
curs, un plus la producția

de cărbune de 
tone, Sectoarele 
au extras 
mai mult
Cu riscul 
reamintim

peste 2 200 
1, III și IV 
zi, cărbune 

sarcinile, 
ne repeta,

zi de 
decît 
de a
numele brigadie

rilor Gavrilă Mesaroș, Con
stantin Ciobănoiu, Ferenez 
Fazakaș, Oprea 'ț’ene, Ni
colae Brutu, Mihai Șchio- 
pu, Nicolae Andrașic, oa
meni care, fără îndoială, 
vor intra într-o posibilă is
torie a mineritului Văii 
Jiului. La fel, cum, de ase
menea, vor intra Ștefan Al
ba, Grigore Mîndruț, Ni
colae 'l'oma, Pavel Dediu, 
Iile Amorăriței sau Petru 
Mandris, Constantin Popa, 
Teodor Boncalo, Paul Gra
șii, Aurel Manda, Mihai 
Blaga și mulți, multi, alții.

^■sectorul IV al I.M. Pe- 
trila, mină care pă- 
șește ferm pe calea 

redresării (joi ă realizat și

depășit sarcinile zilei, după 
o perioadă mai grea), așa
dar sectorul IV a extras de 
la începutul anului 25 000 
tone de cărbune peste sar
cini. Angajamentul în cin
stea Congresului era pentru 
24 000 tone. S-au depășit pe 
ei înșiși... Gavrilă Juncan, 
Gheorghe Toma, Gheorghe 
Brînzan sau Ștefan 
— ultimul, un tînăr 
bițios 
dează, 
gloria 
Ștefan
semnăm productivitățile ob
ținute de sectorul II de la 
Petrila — în ^cărbune, plus 
1,4 tone pe post, pe sector, 
o depășire de 1 300 kg pe 
post.

I

Rotaru 
și am- 
candi- 
lor, la 
bucură'

brigadier — 
prin munca 
de care se
Alba. Sau, să con-

a obîrșiile Jiului de 
vest, la cea mai ti- 
nără întreprindere 

minieră, Valea de Brazi,

■ TEATRU. Astăzi și 
mîine, iubitorii teatrului 
vor putea viziona în in
terpretarea Teatrului de 
stat „Valea Jiului" piesa 
„Ciuta" de Victor Ion 
Popa. Dintre protagoniș
tii spectacolului amintim 
pe Florica Dinicu, Mihai 
Clita, Theodor Marines
cu, actori- de frunte ai 
scenei noastre. Spectaco
lele vor avea loc la se-

diul teatrului, începînd 
cu ora 18 și sînt deschi
se atât âbonaților cit și 
celorlalți spectatori. (H.A.)

■ TELESCAUNUL din 
Straja a fost repus în 
funcțiune. In cursul a- 
cestei săptămîni a fost 
finalizată revizia insta
lației de transport pe ca
blu de la „Straja" Lu- 
peni si reautorizată de că
tre I,S.CJ.R. Sibiu. Așa
dar, telescaunul de la 
Lupeni se află din nou 
la dispoziția amatorilor 
de drumeții montane.

se conturează deja viitoa
rele succese. La lucrările 
de deschideri s-au executat 
deja 243 ml. Activitatea de 
deschidere s-a desfășurat 
în condițiile realizării unei 
economii Ia prețul de de
viz care depășesc 700 000 
lei. Valea de Brazi... Este 
poate cea mai frumoasă de
numire a unei mine de căr- 
bune din România. Și ea 
se află, așa cum era firesc, 
aici, în Valea cărbunelui.

u un program de lu
cru judicios întoc
mit și stabilit în con

cordanță cu documentele 
programatice ale Congresu
lui al XlII-lea, cu' Directi
vele Congresului pe masa 
de lucru, colectivele de oa
meni ai muncii din Valea 
Jiului trăiesc certitudinea 
viitoarelor împliniri, eu fa
ța spre viitorul comunist al 

1 patriei noastre drăgi.
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Există-n noi o țară 
Ca o comoară sacră, 
Lumină ce răsare 
din inimi, mărturie 
pentr-un prezent de 
și-un viitor de aur 
ce stă, prin n-oi, să vie. 
Există-n noi un OM 
Viteaz și bun și drept; 
De la tribuna țării 
Ne-adresează astăzi 
Cuvînitri înțelepț
ii știm ales in frunte 
Pe Ceaușescu, OMUL 
Chezaș al vremii noi, 
Făuritor de țară, d 
Erou între eroi.

Corina SOLOVASTRU, 
cenaclul „Mesagerul"

fapte
■■■ ■' ty'

Eu m-am născut în România
Eu m-am născut sub flamuri tricolore
In epoca de aur a dreptății
Și am rostit un nume, CEAUȘESCU, 
Eroul păcii și al libertății.
Eu m-am născut aici, printre mineri
Si-nvăț cu ei elanul bărbăției 
învăț să fiu ROMAN si COMUNIST
De la INTIIIT. PREȘEDINTE-al ROMÂNIEI.

Emilian HELJ,
elev, Școala generală nr. 1 Petrila

■ DE LA A.U.T.L. 
Petroșani sîntem infor
mați că începînd de luni, 
26 noiembrie, i 
tele pentru 
de transport în 
eliberează pe 
dul Republicii, 
erul Petroșani 
lîngă agenția 
nosport.

■ DIVERTISMENT. 
Duminică, în sala de 
spectacole a Casei 
cultură a sindicatelor 
troșani au loc două 
tractive spectacole de di
vertisment, susținute de

abonamen- 
mijloacele 
comun se 
bulevar- 
în carti- 
■— Nord, 

Loto-pro-

de 
Pe-
a-

Teatrul de revistă „Ion 
•Vasilescu" din Giurgiu, 
avînd' în distribuție pe 
cunoscutul actor Dem Ra
dulescu. Spectacolele au 

loc la orele 17 și 20. (H.A.)
■ REZULTAT. Parti

da restanță din etapa a 
Xl-a a diviziei C, seria a 
Xl-a, dintre „IM1X“ Ag
nita .și „Minerul" Paro
șeni, desfășurată joi la 
Agnita, a luat sfîrșit cu* 
scorul de 3—0, în favoa
rea gazdelqr. (I.V.)

■ REDESCHISA 
începutul acestei i “ 
mini, într-un local

la 
săptă-i 

nou,

modern și spațios, Far
macia nr, 15 din centrul 
orașului Petroșani se 
bucură dc mare afluență, 
iar servirea de o bună a- 
preciere din partea cetă
țenilor. ♦

■ LA URICANI, bri
gada artistică a minei se 
pregătește intens pentru 
noua ediție a Festivalului 
național „Cîntarea Româ
niei". Se fac repetiții la 
textul „Radio brigada... 
transmite". (Fl. Bejan, U- 
ricani).

■ „LA ANUL TOT 
AICI CU TINE" este ti-

tlul comediei în două ac
te, de Bernard Slade, peț 
care o prezintă în două* 
spectacole secția maghia
ră a Teatrului de stat din 
Oradea, luni, 26 noiem
brie, cu începere de la 
orele 17 și 20, la Casa de 
editură din Petroșani, Bi
letele — la agenția casei 
de cultură.

Rubrică realizată de 
Dan STEJARU

I
I
I
I
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Garanția înfăptuirii obiectivelor de dezvoltare și progres a patriei
REÎNVESTIREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

IN FRUNTEA PARTIDULUI
în glas

La noi, în munte, veștile 
scrise ajung cu întîrziere, 
iată de ce nevoia de a fi 
în ritm de gînd și faptă cu 
țara ne-a îndemnat să a- 
menajăm în exploatarea 
noastră forestieră, pe Valea 
Cimpii o microhidrocen- 
trală. Izvoarele pîraielor 
de munte ne aduc astfel nu 
numai lumină, ci, prin ra
dio și televizor, ne apropie 
țara de suflet. Astfel am 
fost și noi prezenți la sfa
tul cel mare al comuniști
lor români, la Congresul 
al XlII-lea al P.C.R. Ra
portul secretarului general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cele
lalte documente supuse 
dezbaterii și aprobării au 
pus în valoare împlinirile 
poporului român în anii 
de profundă înflorire a 
vetrei noastre strămoșești, 
anii „Epocii Ceaușescu", 
precum și căile de cons-

cu țara
truire a viitorului ei so
cialist și comunist.

Cu tovarășii mei de mun
că am stat apoi la sfat des
pre Congres, Cu vorbe 
cumpănite, nu prea multe, 
nu prea meșteșugite, dar 
pline de miezul adevăru
lui, toți și-au arătat pre
țuirea față de înțeleptul 
conducător al partidului 
și națiunii noastre, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, 
reales în continua
re secretar gene
ral al partidului. Noi, vor
be frumoase nu prea știm, 
în munte, dar am spus ce 
simțim și ne bucură că 
vorbim limba omeniei, dra
gostei de muncă și de glia 
strămoșească cu întreaga 
Țară românească.

Ion ULICI, •
maistru forestier,

Exploatarea forestieră 
Valea Cimpii, Sectorul 

Lonea al U.F.E.T. Petroșani

Despre încheierea marelui forum comunist și 
realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția 
supremă de secretar general al partidului, au luat 
cunoștință, din presă, și muncitoarele din secția 
Confecții a întreprinderii de tricotaje Petroșani.

TELEGRAMĂ
(Urmare din pag. l ’

convingătoare că ne aflăm pe un drum bun, că 
înaintăm cu tot mai multă vigoare și elan revolu
ționar spre împlinirea înaltelor noastre idealuri de 
bunăstare și fericire. Magistralul Raport pe care 
l-ați înfățișat Congresului cuprinde orientări clarvă
zătoare care deschid noi perspective de progres mul
tilateral pentru societatea noastră, asigurînd toate 
condițiile necesare unor ani plini de avînt, în care 
poporul să dea măsura capacității sale creatoare, 
iar patria noastră activă promotoare și apărătoare 
a păcii să-și consolideze și mai mult prestigiul ce-1 
deține în rîndul națiunilor lumii contemporane.

întregul nostru popor vă este profund îndatorat 
pentru istoricele realizări ale acestei epoci, iar rea
legerea dumneavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu în funcția supremă de secretar 
general al partidului a întărit încrederea în viitorul 
luminos al națiunii, un viitor ce poartă de pe acum 
însemnele de prestigiu ale dumneavoastră, eminent 
conducător și om politic de prestigiu internațional, 
personalitate marcantă a vieții politice contempora
ne.

Sîntem deosebit de mîndri că trăim acești ani 
luminoși, că • participăm la înfăptuirea Programului 
partidului elaborat din inițiativa și cu contribuția 
dumneavoastră nemijlocită. Parte integrantă din a- 
cest program, măsurile adoptate pentru dezvoltarea 
Văii Jiului au stimulat puternic avîntul creator al 
minerilor, al tuturor celorlalți oameni ai muncii ca
re închină în aceste zile toate succesele lor, partidu

lui, dumneavoastră personal, mult iubite tovarășe 
secretar general, ca semn de înaltă prețuire și stimă 
cu care sînteți pretutindeni înconjurat, ca dovadă a 
atașamentului nostru profund față de partid și a 
hotărârii noastre neabătute de a susține și acționa 
cu toată energia pentru înfăptuirea sarcinilor și in
dicațiilor ce ni Ie trasați, a istoricelor, obiective sta
bilite de Congresul al XlII-lea. s

Vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe Ș 
secretar general că sîntem animați de o nemărginită 
încredere în viitor, avem certitudinea că vom în
făptui obiective tot mai mărețe și ne angajăm ca 
de aici din Valea Jiului să asigurăm patriei tot 
mai mult cărbune, astfel îneît să cinstim prin fap
te de muncă exemplare realegerea dumneavoastră, 
cel care sînteți Minerul de onoare al țării, în func
ția înaltă de conducător al partiduIui.Angajamentul 
nostru constituie expresia recunoștinței fără mar
gini ce v-o purtăm pentru tot ceea ce ați întreprins 
și veți întreprinde în vederea creșterii bunăstării 
minerilor, a tuturor oamenilor muncii din Valea 
Jiului, a întregului popor.

In aceste momente încărcate de cea mai vibran
tă emoție vă adresăm din adîncul inimii calde feli
citări pentru reînvestirea dumneavoastră în funcția, 
supremă, de secretar general al partidului împreună 
cu urarea la fel de călduroasă de sănătate deplină 
și multă putere de muncă pentru a conduce desti
nele patriei noastre pe culmile înalte ale comunis
mului, visul de aur al întregii omeniri.

Vă dorim „La mulți ani!“, împreună cu tradiți
onala noastră urare minerească de „Noroc bun !“.

(Urinare din pag. 1)

tezante idealuri de pro
gres și civilizație comu
nistă ale oamenilor mun- 
pii din patria noastră.

Vă rugăm, mult iubite și 
Stimate tovarășe Nicolae 
.Ceaușescu, eminent con
ducător de partid și de 
stat, patriot înflăcărat și 
comunist devotat fără 
margini cauzei partidu
lui și poporului, să primiți 
felicitările noastre fier
binți pentru reînvestirea 
dumneavoastră în această 
funcție supremă, împreu

nă cu urările, pornite din 
adîncurile inimilor, de să
nătate îndelungată și mul
tă putere de muncă, pen
tru a conduce patria noas
tră dragă, pe drumul lumi
nos și victorios al socialis
mului și comunismului. 

■- Folosim acest minunat 
prilej pentru a vă asigura 
încă o dată că minerii, 
preparatorii, tehnicienii și 
inginerii, întregul perso
nal muncitor din unități
le combinatului, vor mun
ci cu întreaga abnegație, 
capacitate și competență 
/xmaunistă revoluționară, 

'•jr?ntru a-și îndeplini in 
mod exemplar mărețele 
obiective ce le revin din 
programul adoptat de Con
gres, cu convingerea fer
mă că prin aceasta își vor 
da aportul necesar la rea
lizarea dezideratului ma
jor al independenței ener
getice a țării, la înflorirea 
și prosperitatea continuă a 
economiei noastre națio
nale".

„Realegerea dumneavoas- 
tră în înalta funcție de 
secretar general al partidu
lui — se apreciază în te

legrama colectivului de 
mineri de la I.M. Livezeni
— constituie garanția si
gură a realizării, cu con
secvență și fermitate, a 
Directivelor Congresului 
al XlII-lea al Partidului 
Comunist Român, prin tra
ducerea cărora in viață 
se asigură un stadiu su
perior al dezvoltării eco- 
nomico-sociale, afirmarea 
unei noi calități a mun
cii și vieții oamenilor 
muncii.

Prezența dumneavoastră 
în fruntea partidului, cel 
mai iubit și prețuit fiu al 
națiunii române, suflet din 
sufletul poporului, strălu
cit conducător al partidu
lui și statului nostru, mi
litant neobosit pentru afir
marea nobilelor idealuri 
ale păcii și progresului în 
întreaga lume, va duce cu 
siguranță la întărirea u- 
nității de nezdruncinat a 
întregului popor în jurul 
partidului și constituie 
chezășia înaintării Româ
niei pe noi trepte de pro
gres și civilizație.

Cei peste 2500 de oa
meni ai muncii de la între
prinderea minieră Lonea
— se arată în telegrama 
comitetului de sindicat din 
acest puternic și vrednic 
colectiv minier — își ex
primă cu profundă însu
flețire, mîndrie patriotică 
și nemărginită dragoste, 
bucuria că dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cel mai 
iubit și respectat fiu al 
poporului ați fost reales în 
înalta funcție de secretar 
general al Partidului Co
munist Român, avînd ast
fel asigurată garanția în

făptuirii neabătute a poli
ticii partidului nostru, de 
puternică înflorire a pa
triei.

Prin realegerea dum
neavoastră în cea mai înal
tă funcție de partid se 
cimentează și mai puternic 
unitatea de nezdruncinat 
a întregului nostru popor 
în jurul partidului, și 
constituie chezășia înaintă
rii României pe noi trepte 
de progres și civilizație.

Minerii, toți oamenii 
muncii de la Intreprinde- 

Vibrantă satisfacție, 
bucurie și mîndrie 

patriotică
rea minieră Lonea vă asi
gură, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, prin rezultate
le muncii lor, prin activi
tatea neabătută în înfăp
tuirea politicii partidului 
că vor dovedi că sînt 
demni de cinstea de a a- 
vea în fruntea partidului 
pe Minerul nostru de o- 
noare, alesul din inimă al 
întregului nostru popor".

„In acest moment solemn 
— se spune în telegrama 
minerilor, din brigada con
dusă de Ștefan Alba de la 
I.M. Petrila -— vă rapor
tăm că, aplicând în viață 
orientările și indicațiile 
date de dumneavoastră cu 
prilejul vizitelor de lucru 
făcute în Valea Jiului, dis
punem astăzi în minele 
noastre de o dotare supe-

Succesele t
(Urmare din pag. I)

congres a votat în fapt în
tregul popor, care și-a ex
primat astfel sentimentele 
de nețărmurită dragoste și 
de profund devotament față 
de cel mai iubit și prețuit 
fiu al națiunii române ; 
acest vot. unanim reprezin
tă pledoaria pentru conti
nuitate în edificarea socia
lismului pe meleagurile 
carpatine. ’ -■ ■■

Brigada noastră a cinstit, 
prin succese deosebite, acest 
eveniment memorabil din 

rioară, ne-am însușit și a- 
plicăm în practică noile 
tehnologii de exploatare a- 
decvate minei noastre, ceea 
ce a creat condiții ca bri
gada din care facem parte 
să extragă de la începutul 
actualului cincinal, peste 
sarcinile planificate, a- 
proape 150 000 tone cărbu
ne energetic și pentru 
semicocs, aduci ndu-și astfel 
contribuția la înfăptuirea 
mărețului program ener
getic, elaborat din iniția
tiva și sub conducerea 
dumneavoastră.

Cu adîncă mulțumire și 
nețărmurită dragoste vă 
raportăm totodată, mult 
iubite și stimate tovarășe 
secretar general Nicolae 
Ceaușescu, că. am beneficiat 
din plin de-a lungul ani
lor de sprijinul dumnea
voastră nemijlocit, de în
drumările și orientările pe 
care ni le-ați dat cu prile
jul vizitelor de lucru fă
cute la mina noastră, pen
tru creșterea continuă a 
producției de cărbune, in
troducerea mecanizării și 
extinderea noilor tehnolo
gii de exploatare. Dorim 
și cu acest măreț prilej 
să ne exprimăm recunoș
tința noastră fierbinte 
pentru grija părintească ce 
o purtați minerilor, Între
gului nostru popor, asi-

igăiii, cunună de
istoria contemporană a 
României socialiste, astfel 
plusul de cărbune scos la 
lumină de noi, de la înce
putul anului, măsoară pes
te 16 000 tone de cărbune, 
dintre care, numai în luna 
Congresului, 1 200. Printr-o 
mai bună organizare a ac
tivității în frontal am spo
rit productivitatea muncii 
cu 2,5 tone pe post. Efor
turile noastre, încununate 
de succes, au darul să ex
prime concret atașamentul 
fierbinte ce-1 avem față de 

gurîndu-vă totodată că vom 
acționa și în continuare cu 
hotărîre pentru a 
da patriei cărbune 
mai mult și în condiții de 
eficiență economică spo
rită.

Să ne trăiți ani mulți 
spre binele și fericirea po
porului nostru, pentru 
prosperitatea și ridicarea 
României pe cele mai înal
te culmi ale civilizației so
cialiste și comuniste. No
roc bun !“.

„Realegerea dumnea
voastră — se spune în te
legrama Consiliului popu
lar al municipiului Petro
șani — ne dă certitudinea 
că mărețele obiective pre
văzute în Directivele celui 
de-al XlII-lea Congres al 
partidului vor fi înfăptuite 

exemplar, propulsind Româ
nia într-o etapă superioa
ră pe drumul luminos al 
socialismului și comunis
mului.

Consiliul popular al mu
nicipiului Petroșani se an
gajează solemn, iubite și 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să acționeze cu 
fermitate revoluționară 
pentru înfăptuirea nea
bătută a istoricelor hotă- 
rîri adoptate de către Con
gresul al XlII-lea al parti
dului, că va face totul pen
tru ca noi, fiii Văii Jiului 
să fim demni de sprijinul 
și încredera pe care ni le 
acordați permanent". -«

Asemenea entuziaste și 
însuflețitoare telegrame au 
fost adresate, Comitetului 
Centrai al partidului, to
varășului Nicolae 
Ceaușescu, de alte multe 
colective de muncă, orga
nizații de partid, de masă 
și obștești, intre semnata

înțeleaptă politică internă 
și externă a partidului, re
cunoștința față de grija 
permanentă pe care secre
tarul general al partidului! 
o poartă minerilor și Văii 
Jiului. In acest content new 
angajăm să muincim și mai 
bine pentru a transpune în 
fapte prevederile hotărîri- 
ior celui de-al XlII-lea Con
gres al partidului, fiindcă _ 
astfel contribuim efectiv 
la prosperitatea și fericirea 
națiunii noastre socialiste, 
ale propriilor noastre fami
lii.

rii zecilor de telegrame, 
care își exprimă bucuria 
nemărginită și vibranta 
mîndrie patriotică pentru 
reînvestirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în func
ția supremă de secretar 
general al partidului, cîînd, 
totodată, glas gîndurilor < 
pornite din inimă de cal
dă felicitare și urare de 
viață lungă, în plinătatea 
puterii de muncă pentru țk 
conduce mai departe, în 
noua etapă, eroica operă! 
a edificării socialismului și* 
comunismului pe pămîn- 
tul străbun, se numără » 
Comitetul orășenesc Lu
pe ni al P.C.R., Comitetul, 
orășenesc Petrila al P.C.R^j 
Consiliul municipal al sin-» 
dicatelor Petroșani, T.M« 
Petrila și sectorul XI in
vestiții al acestei între
prinderi miniere, colecti-» 
vul întreprinderii de trM 
cotaje Petroșani, Stația de 
utilaj construcții, trans- . 
port și extracție din carie
re a C.M.V-.J, Colectivul 
I.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani, 
Consiliul orășenesc al sin
dicatelor Petrila, Comite
tul orășenesc Petrila al 
U.T.C., comitetul comu- : 
nai de partid și brigada 
geologică din comuna A- r 
ninoasa, colectivul de fero- , 
viari de la Remiza de io- . 
comotive și de la . Comple-j ! 
xul C.F.R. Petroșani, co- ■ 
lectivele de cadre didacti
ce și elevi de la < 1 Școala i 
generală nr. 6 Petrila și! 
Școala generală din comu—j 
na Banița, alte multe <«>- 
lective de oameni aimun- 
cil din întreaga Vale a | 
eăsbunelui. jț
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Plenara C.C. al P.S.U.G.
BERLIN 23 (Agerpres). 

•— Plenara C.C. al P.S.U.G. 
a hotărît convocarea Con-, 
greșului al XI-lea al parti
dului în luna aprilie 1986. 
In raportul Biroului Poli
tic prezentat la plenara 
C.C. al P.S.U.G., Erich 
Honecker, secretar general 
al C.C. al P.S.U.G., a sub
liniat că Congresul al

al XI-lea va constitui un 
punct culminant nu numai 
în viața partidului, ci și a 
întregului popor, a relevat 
că acesta va stabili stra
tegia și tactica de viitor ale 
partidului, va dezbate și 
va hotărî sarcinile făuririi 
în continuării a societății 
socialiste dezvoltate în 
R.D.G.

Acțiuni în favoarea pâcii, 
pentru dezarmare nucleara

OSLO 23 (Agerpres). — 
Crearea unei zone libere 
de arme nucleare în nor
dul Europei a fost cerută 
de organizația norvegia
nă „învățătorii pentru pa
ce". La Congresul organi
zației, desfășurat Ia Os
lo, particlpanții au expri-

Știri din țările socialiste
• MOSCOVA 23 (Ager- 

pres). Specialiștii sovietici 
au creat dispozitive elec
tronice care reglează con
sumul de combustibil în 
noile tipuri de motoare cu 
ardere internă — relatează 
agenția TASS. Microordi- 
nătoarele care se instalează 
pe mașini reglează carbu-

*ia în funcție de condiți
ile de exploatare a motoa
relor, optîmizînd procesul 
de ardere, ceea ce duce la- 
economii de aproximativ 
10 la sută din carburant.

• BEIJING 23 (Ager
pres). La Beijing, capitala amfiteatre
R.P. Chineze, au început speciale

lucrările de construire a 
Muzeului de Știință și Teh
nologie al Chinei. Ampla
sată în zona de nord a ca
pitalei, clădirea noului e- 
dificiu de cultură va be
neficia de o suprafață con
struită de 52 00 mp, în ca
re vor fi cuprinsa nume
roase săli de expoziție și 
de conferințe, laboratoare, 
săli eu instalații audio-vi- 
zuale, birouri pentru cer
cetători și alți lucrători ai 
muzeului. Se vor construi, 
de asemenea, un audito
riu cu 980 de locuri, o sală 
de cinema cu 500 de locuri, 

pentru ' cursuri 
și alte facilități,

printre care o bibliotecă cu 
cărți și periodice de specia
litate.

• BELGRAD 23 (Ager
pres). Minele de mercur din 
localitatea iugoslavă Idria, 
situată în R.S. Slovenia, 
vor produce anul viitor, 
circa 80 t metal lichid, des
tinat atît pieței interne, 
cît și celei externe.

In prezent — după cum 
relatează agenția Taniug 
— la Idria se desfășoară 
lucrări de . extindere și mo
dernizări a procesului de 
extracție. Cantitatea de
metal produs aici, după fi
nalizarea noilor construcții, 
va atinge, în 1987, 155 tone.

mat deplinul sprijin pen
tru acțiunile ce se desfă
șoară în țările din nordul 
Europei în favoarea tran
sformării acestei părți a 
continentului într-o regi
une fără arme nucleare. 
De asemenea, o atenție 
deosebită a fost acordată 
educării tinerei generații 
în spiritul păcii, al înțele
gerii situației periculoase 
create în lume.

BONN 23 (Agerpres). — 
Cu ocazia împlinirii unui 
an de la adoptarea de că
tre Bundestag a hotărîrii 
de a amplasa pe teritoriul 
vest-german rachete nu
cleare . americane cu rază 
medie de acțiune, „Iniția
tiva de la Krefeld" — or
ganizație pentru pace din 
R.F. Germania — a dat 
publicității o declarație în 
care cere guvernului să 
pună capăt staționării a- 
cestor rachete și să încea
pă demontarea sistemelor 
de asemenea armamente 
deja instalate.

FILME
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iembrie: Miezul fierbinte 
al pîinii; Unirea: Prea
cald pentru luna mai ; 
Parîngul: Acțiunea Auto
buzul.

PETRILA : Și caii se 
împușcă, nu-i așa ?

LONEA: Capturați-i Ia 
barieră.

VULCAN — Luceafărul: 
Prea cald pentru luna 
mai.

LUPENI — Cultural : 
Salamandră. '

URICANI: Cecilia, I-II.

13,30
13,35

16,45

17,00

17,20

17,30

TV
Telex.
La sfîrșit de săp- 
tămînă (color).
Coordonate zaire- 

ze — documentar.
Săptâmîna politică 

(color).
Muzică ușoară ins
trumentală româ
nească (color).
Telesport.
Handbal masculin: 
Steaua București 
— SKA Minsk 
turul al doilea

Cupeî Campioni
lor Europeni. 
Transmisiune. di
rectă de la Pala
tul Sporturilor și 
Culturii. ; 
1001 de seri.
Telejurnal 
al color).
Pentru țara noastră 
dragă 
populare (color).
O epocă, un condu
cător, o țară (color). 
Nicolae Ceaușescu 
— marele ales al 
partidului, al între
gului popor. Docu
mentar.

20,20 . Omagiul fierbinte 
al țării (color). 
Concertul formați
ilor muzicale ale 
Radioteleviziunii de
dicat Congresului 
al XIII-lea al parti
dului. Partea I.
Telejurnal (parțial 
color).
Omagiul fierbinte 
al țării (color). 
Partea a Il-a 
Concertului, 
închiderea progra
mului

18,45
19,00

19,30

19,55

21,20

21,35

(parți-

melodii

ă

PE SCURT
LA LOME AU ÎNCEPUT 

LUCRĂRILE Conferinței 
la nivel înalt a Comunită
ții Economice a Statelor 
.Vest-Africane (ECOWAS), 
la care participă șefii de 
stat și de guvern din cele 
16 țări membre. Pe agenda 
dezbaterilor figurează pro

bleme actuale legate de dez
voltarea economică a sta
telor participante și de co
operarea lor în diferite 
domenii, cum ar fi ener
gia, transporturile, teleco
municațiile.

POPULAȚIA JAPONI
EI depășește în prezent 
120 milioane locuitori. Po
trivit statisticilor oficiale

publicate la Tokio, la 1 
iulie 1984, arhipelagul ni
pon număra 120 017 647 
persoane. Prognozele or
ganelor guvernamentale ni
pone relevă că, pînă la 
sfîrșitul secolului, numă
rul locuitorilor țării va a- 
junge la 130 milioane.

IN PERIOADA DECEM
BRIE 1978 — NOIEMBRIE

1984, prețurile la produse
le petroliere au crescut, în 
medie, cu 64 la sută în ță
rile membre ale Pieței co
mune, relevă un raport al 
Comisiei C.E.E. dat publi
cității la Bruxelles și re
luat de agenția ANSA,

PE SCURT

Sport • Sport • Sport Mica publicitate

Etapa la fotbal
Duminică sînt progra

mate opt meciuri din ca
drul celei de-a 14-a etape 
a campionatului diviziei 
A Ia fotbal: Steaua Bucu
rești — Politehnica Timi
șoara; F.C. Olt — A.S.A. 
â’g. Mureș; S.C. Bacău — 
Sportul studențesc Bucu
rești; Politehnica Iași — 
fF.C. Baia Mare; Gloria 
’Buzău — Jiul Petroșani; 
Corvinul Hunedoara — Ra- 
•pid București; Dfciamo

București — F.C.M. Bra
șov; F.C. Argeș Pitești — 
Chimia Rm. Vîlcea. Parti
dele vor începe la ora 
14,00.

& : ■< /
Aspecte de la cele opt 

întîlniri ale etapei vor fi 
transmise la radio, în ca
drul emisiunii „Sport și 
muzică", pe programul I, 
începînd de la ora 13,30.

(Agerpres)

COMBIUMUl MINIER VAIH JIULUI 
ÎNTREPRINDEREA 
MINIERĂ URICANI

ÎNCADREAZĂ URGENT:
• ■ mecanici IFRON

Condițiile de încadrare și retribuire sînt 
cele prevăzute de Legea nr. 12/1971, Legea 

t nr. 57/1974 și Decretul nr. 335/1983.

Revizia de vagoane C.F.R.
Petroșani

încadrează direct sau prin transfer :
■ lăcătuși
■ sudori
B forjori

cu școală profesională și stagiul militar satis
făcut.

încadrarea, conform Legii nr. 12/1971.

VIND urgent garaj în 
Fetrila, strada Dacilor nr. 
1. (2928)

VIND pian „Smith Ka- 
roly“. Informații Lupeni, 
strada Mihail Sadoveanu 
nr. 10, telefon 60580. (2923)

VIND casă, Sînmartin, 
aproape de Apollo, Băile 
Felix .—-. Oradea, Nu este 
în sistematizare. Informa
ții, telefon 61240, prefix 
992. (m.p.)

SOȚUL, copiii și nepo
tul mulțumesc medicilor 
Toma Adrian și Maschek 
Adelhid, care în seara de 
18 noiembrie au salvat via
ța soției. Țoătă stima pen
tru acești oameni de o- 
menie 1 (2937)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Bolog Eva, 
eliberat de Institutul de 
mine Petroșani. II declar 
nul. (2930)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Costea 
Petru, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. O declar nulă. 
(2927)

PIERDUT legitimații 
bibliotecă tehnică șl peri
odică pe numele Rorich 
Robert, eliberate de Insti
tutul de mine Petroșani. 
Le declar nule. (2926)

PIERDUT certificat de 
naștere pe numele Nicolae 
Nicoleta, certificat de că
sătorie pe numele* Damy 
Nicoleta, certificate de 
naștere copii pe numele 
Damy Nicholas Clotaire și 
Damy Laura Maria Clarisa, 
eliberate de Consiliul popu
lar Ploiești, Consiliul

popular municipal Petro
șani, Consiliul popular 
Lupeni, Consiliul popular 
municipal Petroșani. Le de
clarăm nule. (2925)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Crețu 
Nicolae, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (2920)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bucur 
Nicolae, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (2919)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Calo- 
tescu Aurel, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (2918)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Maco- 
vei Vasile, eliberată de 
I.M. Lupeni. O declar nu
lă. (m.p.)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă pe numele O- 
prea Niculina Gabriela, e- 
liberată de Institutul de 
mine Petroșani. O declar 
nulă. (2931)

PIERDUT chitanță fond 
rulment pe numele Dobre 
Marcel, eliberată de Aso
ciația de locatari Vulcan. 
O declar nulă. (2935)

PIERDUT bilet călătorie 
multiplu (interes de servi
ciu) pe distanța Petroșani
— București și București
— Ciceu, 5 călătorii și a- 
bonament C.F.R., pe nume
le Herghelegiu Petru, eli
berate de I.U.C.C.F. Bucu
rești — secția Petroșani. 
Le declar nule. (2936)

ANUNȚURI DE FAMILIE

Mama, soția, copiii, nepoții, frații, precum și 
familiile Borza și Demeter anunță că se împlinește 
un an de la stingerea din viată a celui care a fost 

BURGER EUGEN (JENO)
Amintirea lui va rămîne veșnic vie în inimile 

noastre. - ■ ■<■7 (2922)

COLEGIUL DE REDACȚIE : losif BĂLAN, loan DUBEK, Dorin GHEțA, Ion MUSTAȚA, 
Simion PQP - redactor șef, Teodor RUSU - redactor șef adjunct, Toma TAIÂRCĂ.

AVIZ AMATORILOR
Ludovic Balog, aflîndu- 

se la volanul autovehicu
lului 31 HD 7861 nu a 
rulat cu a viteză adecvată 
condițiilor de drum (acesta 
fiind alunecos), iar ca ur
mare, încereînd să schim
be direcția de mers, a 
intrat în derapaj, răstur- 
nînd mașina. Din fericire 
el nu a pățit nimic, dar 
mașina a fost avariată. 
Aviz amatorilor !
depășire Riscanta
Rulînd cu autoturismul 

1 HD 8536 pe strada Re

publicii din Petroșani Ta- 
che Zaea s-a angajat în
tr-o depășire riscantă; 
din sens invers se apropia 
un alt autovehicul, fiind 
pe punctul de a produce 
un grav accident de cir
culație. Accidentul a fost 
evitat, dar permisul de 
conducere i-a fost reținut 
în vederea suspendării.

w
Duminică, 25 noiembrie 

au dreptul de circulație 
autoturismele înmatricula
te sub număr, FARA SOȚ1.

Rubrică realizată 
cu sprijinul Biroului 
circulație al Miliției 

municipiului Petroșani

Familia Poporogu amintește împlinirea unui an 
de la dispariția fulgerătoare a celui care a fost 

ION POPOROGU
lector la Institutul de mine Petroșani. (2924)

Mama, fratele, cumnata și bunica, anunță cu 
mare durere că se împlinește un an de la dispariția 
fulgerătoare a scumpului nostru 

bauer cazimir
Cu lacrimi și durere vei rămîne veșnic în ini

mile noastre. (2917)

Soțul și fiul anunță cu adîncă durere dispariția 
fulgerătoare a scumpei lor soție si mamă 

șerbaneci olga
Inmormîntarea azi, ora 14, în cimitirul Bărbă- 

teni. (2941)

Colegii de serviciu adresează condoleanțe fa
miliei pentru pierderea celei care a fost 

sing. ȘERBANECI OLGA

Colectivul C.C.S.M. este alături de colegul lor 
ing. Neagoe Aurel la încercarea grea' pricinuită de 
pierderea scumpei sale soții

NEAGOE ILEANA
Transmitem sincere condoleanțe. (2938)

Familia Burlec Gheorghe anunță cu adîncă du
rere încetarea din viață a scumpei noastre soție, 
mamă și bunică

BURLEC EVA
Inmormîntarea va avea loc duminică, 25 noiem

brie, ora 14,30, de la domiciliu. (2939)

Colectivul C.C.S.I.T.U.M. filiala Petroșani este 
alături de colega lor sing. Tirea Ghizela, în greaua 
încercare pricinuită de pierderea soțului. Sincere 
condoleanțe familiei îndoliate. (2940)
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