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Cetățene și cetățeni!
’Votați cu încredere și răspundere civică pe cei mai buni din

tre cei buni, pe cei care, prin munca și viața lor, vă oferă ga
ranția Că vă vor reprezenta cu cinste și devotament în organele 
puterii de stat, că vor acționa cu hotărîre și răspundere pentru 
slujirea intereselor obștești, pentru unirea eficientă a tuturor e- 
forturilor spre împliniri durabile.

SPRE CINSTEA PREZENTULUI PE CARE ÎL TRĂIM, SPRE 
GLORIA VIITORULUI LUMINOS PE CARE-L FĂURIM CU BRA
ȚELE, INIMILE SI MINTEA NOASTRĂ, VOTAȚI CANDIDAȚI! FRON
TULUI DEMOCRAȚIEI SI UNITĂȚII SOCIALISTE I

Votul nostru, aspirația 
noastră spre progres

9 martie 1980. In neîntrerupta ascensiune a popo
rului nostru, sub conducerea partidului, spre împlinire 
și desăvîrșire socială și umană, ziua de astăzi se 
înscrie ca o zi-simbol prin cele două coordonate pe 
care le însumează. Este, pe de o parte, punctul final 
al unei efervescente activități electorale, de afirmare 
reală a democrației reprezentative și participative. 
Pe de altă parte, această zi marchează momentul de 
început al unei noi etape, al unei noi legislaturi, în 
care pășim animați de dorința de a continua, în ritm 
accelerat, procesu) complex al îmbogățirii valorilor 
materiale și spirituale ale socialismului, al valorifică
rii lor în folosul omului, în calitatea sa de obiect po
litic și subiect activ al istoriei noastre contemporane.

(Continuare în pag. a 4-a)

Votăm pentru viața noastră 
îmbelșugată, pentru 
înflorirea patriei

Țara întreagă se află 
în sărbătoare. Ne în
dreptăm pașii spre sec
țiile de votare unde, cu 
toții, într-o unitate de 
gîndire și voință, fără 
deosebire de naționali
tate, ne dăm votul prin 
care desemnăm repre
zentanții noștri în Ma
rea Adunare Națională 
și consiliile populare ju

dețene, municipale, o- 
rășenești și comunale.

Cu aceste gînduri se 
prezintă în fața urnelor 
și cîțiva dintre miile de 
cetățeni-alegători șl 
municipiului nostru, gîn
duri pe care ni le-au în
credințat In preajma 
marelui eveniment po
litic.

„Votul meu și al ortaci
lor mei — spunea minerul 
Gheorghe Popescu, șeî de 
brigadă în sectorul II al 
minei Uricani — este îna
inte de toate o expresie a 
dezvoltării și moderniză
rii mineritului țării. Noi, 
minerii țării, avem sar
cini deosebite în etapa 
care urmează. Producția 
mereu sporită de cărbu
ne va trebui extrasă în 
condiții de eficiență ma
ximă, cu utilaje dintre cele 
mai moderne și cu chel
tuieli cît mai mici. De a- 
ccea consider că votul

nostru este, totodată, un 
angajament de a ne con
centra toate forțele pen
tru a da țării cît mai mult 
cărbune, de calitate supe
rioară".

In opinia sa ajutoarea 
de maistru Mariana Bog
dan, de la întreprinderea 
de confecții Vulcan, sco
tea în evidență, minuna
tele condiții de muncă, 
create soțiilor și fiicelor

Anchetă realizată de 
Constantin IOVANESCU

Răspuns prin fapte chemărilor secretarului general al partidului

Prestigiul Văii Jiului—fermitatea oamenilor 
muncii în respectarea cuvîntului dat

SINTEZĂ A HĂRNICIEI
• Planul producției globale a fost depășit de la începutul 

anului, la nivelul municipiului, cu 1 376 000 lei S Planul la 
producția marfă a fost depășit în aceeași perioadă cu 
11 738 000 lei. Acest indicator a fost realizat de toate unitățile 
economice din Valea Jiului • 60 500 tone de cărbune coc- 
sificabil au extras împreună în această lună, la zi, trei întreprin
deri miniere — Lupeni, Uricani și Bărbăteni.

• NOI COMPLEXE MECANIZATE AU FOST PUSE IERI IN 
FUNCȚIUNE înainte de termen în cinstea marelui eveniment de 
la 9 martie.

MINA LI PENI
• La sectorul IV,cel mai mare și mai

mecanizat sector al minei și Văii Jiu
lui, a intrat în funcțiune cu aproape 
zece zile mal devreme o nouă capacita

te de producție. Complexul mecanizat 
la care ieri, în schimbul I, i se făceau 
primele probe tehnologice, va fi con
dus de'cunoscutul șef de formație, mais
trul electromecanic Constantin Lupu- 
lescu. ■ ' ■

• La sectorul III, a fost supus pro
belor tehnologice, în aceeași zi și schimb, 
un nou complex fabricat în Valea Jiu
lui — complex de tip SMA-2. Condu
cător al formației de lucru, pentru pri
ma dată în Valea Jiului, va fi gn cadru 
tehnic cu studii superioare — subingi- 
nerul I’aul Grașu, care a participat e- 
fectiv, împreună cu formația sa de lu
cru la montarea Șl punerea în funcțiu
ne înainte de termen a noii capacități 
de producție./

mina lonea
La sectorul III, un alt complex me

canizat, de producție românească, de a- 
celași tip cu cel introdus în abatajul 
sectorului III al minei Lupeni, a fost 
supus probelor tehnologice înainte de 
termen, în schimbul IV al zilei de 8 
martie. Conducătorul formației de lu
cru. care a participat la montarea și 
punerea în funcțiune a complexului, es
te Petre Corobea.

Prin punerea în funcțiune a celor 
trei noi capacități de producție, dotate 
cu complexe mecanizate, care vor în
cepe să producă înainte de termenele 
planificate, minerii Văii Jiului răspund 
prin fapte chemărilor secretarului ge
nerări al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Răspunsul minerilor sînt faptele, iar 
faptele lor de vrednicie șînt concretiza
te în tonele de cărbune extrase peste 
sarcinile de plan.

j Votul nostru
; E votul nostru temelie acestor zile-fapte, 
ț Iar faptele-s zidite la temelii de veac,
; Spre ample zări ce ne deschid, mai dreaptă,
I Visata rînduială sub cerul nostru dac,
i E votul nostru odă țîșnită-n primăveri, /
ș S-adune soare, trainic, din caldu-ne îndemn ;
= Să nascăîn. Cetate zăpezile și norii
; Cu sentiment de roadă, în fiecare semn.
î E votul nostru Timpul concret ce s-arcuiește
i Sub tricolor, de veghe rămas, pe cer senin,
: Izvor de soare veșnic, e setea-n care-i crește, j
1 Stejarului statornic, mlădițele ce vin. I
i Maria DINCA i

(Cont. în pagina a 4-a)

Record în 
prepararea | 
cărbunelui |

Intr-una din zilele aces- Ș
< tei săptămîni preparatorii i 

din Lupeni au înregistrat » 
un record de producție. Ei | 
au reușit să- recepțione- i 
ze într-o singură zi de

i Ia întreprinderile minie- \ 
j re, peste plan 1379 tone 
! de cărbune și să le su

pună integral preparării. 
Asigurînd funcționarea 
la parametrii superiori 
a instalațiilor de prepa- 

~rare, reflectată prin atin
gerea unei recuperări 
globale de 71,8 la sută, 
cu peste 15 la sută mai 
mare decît cea planifica-

i tă, preparatorii au livrat 
| suplimentar siderurgiș- 
î tilor hunedoreni 4000 to- 
: ne de cărbune.I
I
Ș Al. TATA»,s§ corespondent ;

In interiorul ziarului :

VALEA JIUL UI

PE TREPTELE BUNĂSTĂRII MATERIALE

Șl SPIRITUALE

Cinci Intre fruntariile pa
triei a străluminat demn 
soarele democrației și liber
tății — răsărit consemnat la 
6 martie 1945 — primăvara 
a chemat, în ciclul electoral, 
națiunea română la urne, 
fiecare vot exprimat cuprin
de adeziunea faptică a oa
menilor muncii la îrițeleao- 
ta politică a Partidului Co
munist Român, ctitor al te
meliilor socialiste In rotun
dul trup al tării. Votul a- 
cordat candiddfiTor Frontu
lui Democratici și Unității 
Socialiste cuprinde angaja
rea plenară a aleșilor obștei, 
dar și a alegătorilor, în- 
tr-o firească osmoză, un po
por cu vocație de construc
tori, omogenizați în drep
turi și îndatoriri, hotărăște 
asliel, în siatul celor mai 
buni fii ai săi, semănatul 
fertil al aspirațiilor și fap
telor in destinul fericit al

Mirabils sMnțâ
In fiecare vot exprimat 

pentru "'candidata l’.D.U.S., 
organizația politică a în
tregii națiuni române, se 
rotunjește mirabila sămîn- 
ța a viitorului, a împliniri' 
lor socialiste. Entuziastele 
lapte de dăruire pe frontul 
muncii sînt rodul acestei lu
cide- op/iuni politice a fie
cărui cetățean al patriei.

fată de ce, in primăvara 
eternă a pămîntului ro
mânesc, de acum tradiționa
la chemare a poporului în 
fața urnelor pregătește cu
lesul tot mai îmbelșugat al 
viitoarelor noastre victorii, 
în acest sens îndeplinirea 
îndatoririi cetățenești de a 
vota capătă semnificații sim
bolice, unirea tuturor for- 
țelor națiunii, deziderat mul
tisecular al poporului nos
tru, este afirmată prin voiri' 
ța urmașilor eroilor neamu
lui, împărțită egal între toți 
fiii și fiicele țării.

patriei. ( Ion VULPE



2

PREZENT

*

*

ț

ț
ț

ț

ț

\

„Să facem din Valea Jiului nu 
numai un centru minier puternic, 
ci si un centru muncitoresc în 
care condițiunile de viață și de 
muncă să fie exemplare!“

NICOLAE CEAUSESCU

V A I E

>•- I

LUMINOS - |
î

!

Jiului ț

PERSPECTIVA
STRĂLUCITĂ

La Lupehi, în vara anu
lui 1979, cu ocazia vizitei 
ele lucru efectuate în mu
nicipiul nostru, tovarășul 
Nicplae Ceaușescu, spu
nea:. „Valea Jiului va 
continua însă să ocupe lo
cul cel mai important >n 
asigurarea cărbunelui de 
calitate, nu numai pentru 
energie, ci și pentru in
dustria metalurgică", iar 
cinci s-a referit la sarcini
le de perspectivă secreta
rul general al partidului 
adăuga: „Pînă în 1990 tre
buie să asiguram din Va
lea Jiii’ui cel puțin 80 
la sută din cărbunele 
cocsiîicabil pentru meta
lurgia din RomâniaJ la
tă sarcina de onoare care 
vă revine dumneavoastră!" 
Intr-adevăr, o sarcina de 
onoare, de mare răspunde
re, deosebit de importantă 
prin profundul ei caracter 
patriotic.

Avem în Valea. Jiului 
colective de oameni ai 
muncii capabile, hotărite 
să realizeze ritmurile im
presionante de creștere a 
valorii producției globale, 
dar mai ales a . valorii 
producției nete, creștere 

.care va avea loc pe sea
ma sporirii productivității 
muncii.

Avem tn Valea 
cercetători și proiectanți t 
de utilaje miniere, cadre 1 
didactice din învățămintiil ț 

!

,mj

J

superior cu o bogată ex
periență, constructori spe
ti.ilizați in mașini miniere 
< are nu precupețesc nici 
un efort, pentru a Iranspu- 
ne în viață programul de 
mecanizare a. lucrărilor din 
subteran cu utilaje 
dome, .create chiar în 
Irul bazinului nostru 
bonifer.

Avem în Valea Jiului 
muncitori, ingineri, teh
uii icni care vor^Huce la 
bun sf.ifșit i 
sarcini ce ne revin m 
construcția de locuințe, in 
dezvoltarea bazei materia
le a învățămîntului 
culturii, - 
(ii, legat de desfacerea de 
mărfuri cu amănuntul prin 
comerțul socialist și <’ 
prestări , de servicii 
populație.

Avem in ........................
. reale toate condițiile pen- ț 
tru a ne realiza în mod 
exemplar toate sarcinile 
dar mai ales a < 
importante dintre ele, tra
sate chiar de secretarul 
generai aj partidului, care 
este totodată și țelul în
tregii politici a partidului 
nostru — grija față de om 
și bunăstarea lui.

mo- 
ceri~ 
cur-

vorwuce id t 
importantele 1 

!

ocrotirii sănătă- ț

.... ’ 
de ț 
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Viitorul mineritului
MECANIZAREA

Pentru a realiza. importantele creșteri 
la producția de cărbune planificate pen
tru acest an, dar mai ales pentru cinci
nalul viitor — în anul 1980 creșterea 
este de 31,8 la suta, față de anul 1975, 
iar în 1985 va fi de 71,96 la sută, — 
există o singură-cale — MECANIZAREA.

• în anul 1980 vor fi în dotarea mine- 
lor din Valea Jiului 55 de complexe, iar 
in anul 1985 numărul lor ,va crește 
ia 139.

Pentru sporirea producției de 
CĂRBUNE COCSIFICABIL

Sporurile la producția de huilă, îndeosebi cocsificabilă, pentru a- 
cest an — este de 2 250 000 tone față de anul 1979 ; în cincinalul vi
itor sporul pentru anul 1985 față de anul 1980 va fi de 3 400 000 tone și 
se va înfăptui prin : - -A- j

♦ REALIZAREA UNUI VOLUM DE INVESTIT!! DE PESTE 2.2 MILI
ARDE LEI DIN CARE 726 MILIOANE LEI LA CONSTRUCȚII MONTAJ. ;
- ♦ CREAREA DE CAPACITĂȚI SUPLIMENTARE DE PRODUCȚIE

PENTRU APROXIMATIV 650 000 TONE DE CĂRBUNE
♦ CREȘTERILE CELE MAI IMPORTANTE DE CĂRBUNE COCSIFI

CABIL LE AU ÎNTREPRINDERILE MINIERE BÂRBÂTENI - 49 LA SUTA - 
SI URICANI - 28 LA SUTA

♦ VALOAREA MEDIE A FOND URILOR FIXE CARE VOR INTRA IN 
DOTAREA UNITĂȚILOR MINIERE VA CRESTE CU 60,68 LA SUTĂ ÎN A- 
NUL 1980, FATA DE ANUL 1975.

producției planificate să• Ponderea
se extragă eu complexe mecanizate, din 
totalul producției din abataje, va crește 
de la 29 la sută în. 1980, la 33,3 ]a sută 
in Primul ap. al cincinalului viitor, și 
la 62,5 la sută în 1985.

• Volumul lucrurilor de deschideri 
și pregătir; executate eu combine de îna
intare va crește de la 33,1 Ia sută în 
1981 la 41,1 la sută in 1985. Numărul 
combinelor de înaintare va crește de Ia 
52 în 1980, la 115 în 1985.

• PRODUCȚIA NETA VALORICA va crește în 
anul 1985 față de anul 1980. cu 76,3 Ia sută, iar, pro
ductivitatea muncii, calculată pe baza producției nete, 
va înregistra un spor de 33,3 la sută.

• PRODUCȚIA GLOBALA va spori față de_1976 
cu 51 la sută în 1980 și cu 140J Ia sută în anul 1985.

• în acest an la I.U.M. Petroșani > 
tipuri de complexe mecanizate Și două 
bine de abataj.

• Din cele 139 de complexe înecai 
funcționa în anul 1985 în abatajele Văi 
tate vor fi confecționate la uzina din

• In perioada 1977—1982 Ml', 
destinate noilor capacități de pioiîucț 
milioane Iei.

creației
■ de 

ingl- 
din Va-

+ In cadrul 
tehnico-științifice 
masă, muncitori, 
neri și tehnicieni
lea Jiului au soluționate 
numeroase probleme ale 
practicii productive. In
tre cele mai recente : 
metoda de exploatare cu 
preabataj tubular în va
tră (I.M. Dîlja) ; adapta
rea < ombinelor de abataj 
pentru condițiile de tăie
re a cărbunelui din stra
tul 3 (I.M. I.uneni) ; dis

pozitivul 
mecanizată a 
prefabricate 
susținere 
(I.C.P.M.C.I.

de montare 
panourilor 
mari de 

a galeriilor

4® C.C.S.M. Petroșani, 
unica unitate de acest 
gen din țară, a depășit 
in anul trecut cu 21 la 
sută volumul de cercetări 
și prestări de servicii, 
iar in acest an realizea
ză 100 de studii și teme 
de cercetare care vor fi 
valorificate in. procesul 
minier in cincinalul vi
itor.

Armonie și 
urbanistici

Urbanistică Văii Jiului se dc-voltă 
armonios, modernul, iuncțioâalul și e 
minînd în construcția obiectivelor t 
.Dacă in actualul cincinal, au fost co 
centrelor civice ale localităților munic 
j-ioada 1981—1985 ele vor fi desăvîrșite i 
— Petroșani, Lupani, Petrila, Vulcan ș. 
dul de locuințe se va- îmbogăți în viito 
peste 9 200 apartamente noi, din care 
vor construi în Petroșani.,.

Prin materializarea schițelor de s 
localităților care prevăd amplasarea ai 
moșioasă a edificiilor de locuit eu cele 
tură, cu magazinele universale și spaț 
amenajate la parterul blocurilor, se c 
bluri urbanistice caracterizate prin con 
nalitate. Ele cuprind- și lucrările de s 
circulației rutier®, a’ rețelei de teiecosr 
nalizare. Termoficarea va aduce un dt 
confort pentru locuitorii Văii Jiului. .
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viitor, contribuția la asigurarea bazei teh nico-matef iale 
Ia sulă.

ur
la 

Fa- 
Pe-

w
1980

tbncă cinci 
>ri de coni + Valoarea investițiilor industriale se va situa în Valea Jiului, în fiecare 

al cincinalului 1981—1985, la peste J miliarii lei, fiind, pe total cincinal, 
peste 6 400 000 000 Iei.
+ Pe baza fondurilor alocate, se vor pune în funcțiune, în primul rînd, 
cimpuri miniere — Petrila-sud, Sălătruc. Iscroni, Răscoala și Cîmpu lui

Neag — ale căror capacități vor atinge pînă în 1985, 150 000 — 600 000 tone/an.
+ Construcția de utilaje miniere complexe care se dezvoltă pe seamă u- 

nei însemnate părți din aceste investiții își va mări pînă la finele cincinalului 
a abatajelor, cu peste 50

DE LOCUINȚE

9200

'.on fort în dezvoltarea

♦ COMERȚUL VAJI 
JIULUI : Valoarea măr
furilor desfăcute în pri
mii patru ani ai actua
lului cincinal în unitățile 
comerciale ale munici
piului nostru este de a- 
proape 5 miliarde Ici. An 
de an, la parterul noilor 
blocuri s-au deschis noi 
magazine. In prezent, 
suprafața comercialii 
Văii Jiului este de 43 000 
mp. in 1980, municipiul 
Petroșani va dispune de 

333 magazine și unități de 
dcsiarere.

a

r-un1 cadru 
cui predo- 
1-culturale. 
ate bazele 
lui, în pe
ace orașele 
ie ani. Fon- 
cincinal 
te 3 700

natizare 
etonieă ar- 
jrtă și eul- 
eomerciale 
xă ansam- 
și funcțio- 
ernizare a 
’ații ’și ca
nt plus de

Valoarea investițiilor alocate ion'-trii. ției de 
cuințe din fondurile centralizate ale statului sporește 
an de an, și însumează în viitorul, cincinal peste 

'700-000 000-lei,■■ fiind superioară cu peste 50 la strtâ cin
cinalului actual. Din aceleași fonduri se vor construi 
cămine și garsoniere destinate -asigurării spațiilor de 
cazare pentru nel’amiliști — cerință aflată într-o le
gătură directă eu dezvoltarea economică accelerată a 
municipiului, care solicită creșterea numerică a forței 
de muncă tinere. Noile cămine vor cuprinde, in urmă
torii cinci ani, 954 locuri.

-Puternicele unități ale economiei Văii' Jiului —• 
întreprinderile miniere, I.U.M.P., „Vîscoza“ Lupeni și 
altele — își vor construi și extinde grupurile școlare 
proprii pentru pregătirea forței de muncă, cuprinzînd 
zeci de săli de clasă, mii ele locuri în internate, si 
cantine. în imediata lor apropiere, din fondurile de 
investiții ale -întreprinderilor economice, se vor ridica 
sute de locuințe pentru familiile oamenilor muncii și 
cămine pentru nel'amiliști.

+ PRESTĂRI DE SER
VICII CĂTRE POPU
LAȚIE : Cooperativ ele
meșteșugărești din Pe
troșani și Lupeni oferă 
popula ției întregului mu
nicipiu o gamă 
de servicii prin 
meșteșugărești.

In acest an 
totală a prestațiilor 
servicii către 
se ridică la . 
lei din cure transportu
lui in comun ii revin 
85 65t>l)00 lei, iar gospo
dăriei comunale și locu
li', e 75 551000 iei. In 
cincinalul \ iilor, valoa
rea totală a prestațiilor 
de servicii către 
iație se \a ridica 
2 095 285 000 lei.

valoarea 
do 

populație 
277 722 000

popu-

4 SĂNÂTATE: 
ora actuală, în Valea 
Jiului funcționează 26 
unități spitalicești dotate 
cu aparatura modernă. 
Asistența medicală este 
asigurată de 1141 cadre 
medicale. In 1980 se vor 
construi două dispensare 
— la Petrila și Vulcan 
—, un centru stomatolo
gic și o stație de salva
re la Petroșani.

4

Votînd candidații Frontului Democrației și Unității Socia* 
liste, votați pentru continuarea intr-un ritm susținut a industri
alizării socialiste, pentru dezvoltarea economico-socială a 
tuturor localităților patriei, pentru întărirea independenței și 
suveranității naționale, pentru făurirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a Românie spre comunism I

(Din Manifestul Frontului Democrației 
și Unității Socialiste)

Noi locuri de muncă

pentru femei

• In actualul cincinal 
pe harta economică a 
municipiului nostru au a- 
parut noi unități econo
mice în care lucrează 
mii de soții și fiice de 
mineri. La întreprinde
rea de tricotaje Petro
șani de pildă, lucrează 
în prezent peste 650 de 
muncitoare. Jn cincina
lul viitor, producția fi
zică a întreprinderii va 
crește cu 1 200 000 bu
căți tricotaje, iar produc
tivitatea muncii va spori 
cu 69 000 lei pe fiecare 
om al muncii. • La în
treprinderea de confecții 
Vulcan lucrează peste 
800 de femei. In 1980 pro
ducția globală a unității 
va fi de peste 80 000 000 
Iei, iar în cincinalul 
mător se va ridica 
105 000 000 lei • La 
brica de mobilă din 
trila, 92 la sută din tota
lul forței de muncă sînt 
femei. Valoarea produc
ției marfă se ridică în 
acest an la 42 000 000 lei, 
iar productivitatea mun
cii calculată pe baza 
producției nete, este de 
68 602 lei.

In anul 1980 și în cin
cinalul urmălor, prin ex
tinderea și modernizarea 
I.F.A. „Vîscoza"-Lupeni, 
prin finalizarea lucrări
lor la întreprinderea de 
produse electrotehnice, 
precum și prin multe alte 
obiective care se vor 
construi în Valea Jiului 
se creează noi locuri de 
muncă pentru soțiile și 
fiicele minerilor

• în actuala legislatură s-au ma
terializat în Valea Jiului, numeroase 
obiective pentru învățămînt, cultură 
și sport. Au fost date în folosință 
două școli noi la Petrila și Vulcan, 
două grădinițe la Lupeni și Petro
șani, două creșe cu 515 locuri, ate
liere școală și săli de gimnastică, 
cîte un cinematograf la Petroșani și 
Vulcan. Viitoarea etapă de dezvol
tare impetuoasă cuprinde edificarea 
noului local al teatrului de stat, a 
două case de cultură la Vulcan și 
Lupeni, dezvoltarea cu 1000 mp a 
spațiilor de învățămînt ale Institu

|E|

tului de mine și a unui cămin stu
dențesc de 500 locuri, construcția 
liceului economic, a două noi școli, 
925 locuri în grădinițe, terminarea 
noului stadion, a sălii polivalente și 
a noii tipografii din Petroșani.

• în Valea Jiului activează 66 de 
formații și grupuri corale, 22 de or
chestre și tarafuri de muzică popu
lară, 54 de formații de dansuri popu
lare, 53 de brigăzi artistice, 7 fan
fare minerești, 18 formații de muzică 
ușoară și folk, toate participante 1a 
cea de-a llî-a ediție a Festivalului 
național „Cîntarea României"
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Voiul nostru, aspirația noastră
(Urmare din pagina I)

Astăzi, votul, nostru va 
exprima, așadar, dorința 
firească de a continua îna
intarea țării pe calea progre
sului, aspirația spre idealuri
le luminoase care fac esența 
politicii partidului comunist. 
Votăm pentru noi, pentru 
bunăstarea și fericirea ma
rii familii a României socia
liste, pentru prezentul ță
rii,. bogat în împliniri, pen
tru viitorul de,, aur al ge
nerațiilor de mîine.

Această dorință de progres 
străbate ca un fir roșu în
treaga activitate creatoare 
a poporului, desfășurată pe 
parcursul unei legislaturi. 
Cu fiecare nouă creație în
scrisă în tezaurul culturii 
materiale și spirituale a so

Votăm pentru viața noastră îmbelșugată
(Urmare din pagina I) 

de mineri prin grija parti
dului nostru, personal a 
secretarului său general. 
„Votul meu, ca de altfel 
al întregului colectiv — 
ne mărturisea interlocu
toarea — va fi în primul 
rînd un vot de mulțumi
re, dar aceasta nu doar 
în afirmații, .ci prin fapte. 
Realizările de pînă acum 
o dovedesc, dar' ne obligă 
la mai mult, la autodepă- 
șire. Numai astfel vom 
putea răspunde cu ade
vărat grijii partidului și 
statului nostru".

„Cu aceleași ~ gînduri 
sincere ne îndreptăm spre 
urne și noi, cetățenii de 
naționalitate maghiară, 
pentru care România este 
locul afirmării depline 
prin muncă — declara 
Martin Ambruș, șef de 
brigadă la I.U.M.P. Lu
crez de foarte mulți ani 
în această întreprindere, 
dar întotdeauna la baza 
aprecierilor de care m-am 
bucurat au stat rezultate
le în muncă. Conduc o 
formație complexă în ca
re alături de români mun
cesc în frăție și mulți 
maghiari, între care exis
tă un singur limbaj — cel 
al faptelor. In consiliul 
oamenilor muncii, în care 
sînț vicepreședinte, întot
deauna mi-am exprimat 
deschis părerile, asii fost 
ascultat și s-a ținut sea
ma de ele. Astăzi, deci, 
votez pentru înflorirea

SPORT ® SPORT ® SPORT 0 SPORT ® SPORT ® SPORT * SPORT » SPORT ® SPORT

FOTBAL, DIVIZIA A'

REZULTATE TEHNICE :
Meciurile etapei a 21-a 

a campionatului diviziei A 
la fotbal disputate sîmbătft 
s-au încheiat cu următoa
rele rezultate : Steaua — 
F.C.M. Galați 2—2 (2—1)7 
golurile gazdelor au fost 
marcate de M. Răducanu și 
Dumitru, iar cele ale oas
peților de Majaru șl Țolea; 
S.C. Bacău — F.C. Olt 3—1 
(2—1), au înscris Antohi (2) 
și Botez, respectiv lamandi; 
F.C. Argeș — C9 Tirgo- 
viște 2—0 (1—0), Doru Ni- 
colae și lovănescu au fost 
autorii golurilor; Olimpia 
Salu Mare — Dinamo 0—3 
(0—0), au marcat Iordache,

TELEX • TELEX TELEX
După cum s-a mai anun

țat, între 5 și 13 aprilie se 
vor desfășura la Berna cam
pionatele europene de tenis 
de masă, in vederea aces
tui important eveniment ju
cătorii noștri își continuă 
cu asiduitate antrenamente
le. Din lot fac parte printre

cietății noastre socialiste, cu 
fiecare nou succes dobîpdit 
pe pian economic sau'tehnl- 
co-științific dăm expresie a- 
celeiași dorințe de a ne 
situa pe culmi mai înalte de 

<progres și bunăstare. Cu 
fiecare, efort conceptiv sau 
practic-aplicâtiv și cu fie
care manifestare educați,v- 
artistică exprimăm aceeași 
dorință de a continua o o- 
peră începută, de a-i îmbo
găți conținutul cu noi di
mensiuni umane, cărora so
cialismul le asigură o valo
rificare . la fel de umană, 
dînd viață principiului care 
face esența politicii noastre 
contemporane : totul pentru 
Om ! I I ’'

Votăm, așadar, pentru
noi, pentru țară, votăm 

continuă a României so
cialiste, mîndru că sînt 
unul din fiii ei",

Pavel Kovacs, elev în 
clasa a Xll-a la Liceul- 
industrial din Vulcan, 
aflat astăzi la primul său 
vot, ne spunea: „Votul 
meu este un vot pentru 
prezent și viitor. Cu toate 
că voi absolvi un liceu 
de specialitate, mă pre
gătesc să urmez o faculta
te de drept. Pentru un vi
itor jurist a vota pentru 
prima dată înseamnă un 
prim contact oficial cu a- 
pliearea legislației, exer
citarea deplină a drep
turilor cetățenești, - garan
tate prin Constituția ță
rii. Fiind născut în Valea 
Jiului, bineînțeles că tot 
pe aceste meleaguri aș 
dori să muncesc după 
terminarea studiilor și să 
lupt pentru ca minerii, în
tre care am trăit pînă a- 
cum, să cunoască foarte 
bine, să înțeleagă și să 
aplice neabătut legile 
țării. Cu aceste gînduri 
îmi însoțesc eu primul 
vot, convins fiind că vo
turile noastre ale tuturor 
vor însemna condiții mai 
bune de muncă și de via
ță pentru toți cetățenii ță
rii, fără deosebire de na
ționalitate".

Doi dintre tinerii cu care 
am vorbij erau stăpîniți de 
emoția primului vot, emo
ția intrării în rîndul ce
tățenilor cu drepturi de
pline :

Florentin Stamate, stu

Dudu Georgescu și Dinu ; 
Chimia Rm. Vîlcea — Jiul 
Petroșani 2—0 (1—0), punc
tele au fost realizate de 
Savu (din lovitură de la 
11 m.) și Gîngu ; Gloria Bu
zău — A.S.A.. Țg. Mureș
1— 1(1—0), gazdele au des
chis scorul prin Petreanu, 
golul egalizator fiind îns
cris de Bolbni; Sportul stu
dențesc — Politehnica lași
2— 0 (1—0), ambele goluri 
au fost marcate de Octavian 
ionescu; Politehnica Timi
șoara — F.C. Baia Mare 
2—0 (2—0), prin punctele 
înscrise de Nedelcu; Univer
sitatea Cluj-Napoca — Uni
versitatea Craiova 0—0.

alții Maria Alexandru, Eva 
berenczi, Liana Macetin — 
Urzică, frații Bohm, Stmion 
Crișan, Șerban Doboș), .Ște
fan Moraru, Eugen Florescu 
și Horea Pintea. Antrenorii 
echipei sînt Farcaș Paneth 
și Emil Procopeș. ț. 

pentru- prezentul luminos 
și viitorul de aur al socie
tății noastre socialiste. Ac
tul politic prin care ne ex
primăm această opțiune va 
fi, apoi, repetat și amplifi
cat prin? actul creator de 
fiecare zi, la locurile noas
tre de muncă unde vom con
tribui la consolidarea cu
ceririlor de pînă acum, la 
întărirea economică a țării, 
la înflorirea învățămîntulni, 
științei și culturii.

9 martie 1980. Moment 
final, de maximă incandes
cență a sentimentelor pa
triotice ale poporului, mo
ment de început al unei 
noi etape pe care o vrem 
tot mal bogată In împliniri 
socialiste, în victorii ale o- 
mului pentru om 1

dent, Institutul de mine : 
„Primul meu vot pe
care-1 dau la 9 martie 
candidaților F.D.U.S. va 
fi un vot al participării 
active, directe la marile 
înfăptuiri ale țării, la dez
voltarea continuă a Văii 
Jiului, la înflorirea a- 
cestei zone în care vreau 
să lucrez, deși,am cunos
cut-o de foarte puțin timp, 
dar care-mi va oferi mul
tiple posibilități de afir
mare profesională. Am de
venit student la Faculta
tea de mine pentru că e- 
fectiv iubesc mineritul. 
Am -1 luat contact cu el 
< a participant pe șan tie- 
rul național al tineretului 
„Oltenia". In plus, mese
ria de ingther miner este 
o meserie de viitor, a- 
vînd în vedere accentul 
ce pune pe dezvoltarea 
acestei ramuri, Cu aceste 
gînduri voi vota pentru 
prima dată în viață".

Rodica Farcău, prelucră
tor fire , ia I-F.A. „Vîsco- 
za“ Lupeni: „Emoții, mul
te emoții, la primul meu 
vot, O tînără care în vi
itorul foarte apropiat își 
va întemeia o familie, va 
deveni cu timpul și ma
mă, fără îndoială că pri
mul său v°t Și’l va da 
pentru bunăstare și pace, 
condiții esențiale pentru 
înflorirea și prosperita
tea patriei sale, în ' care 
să-și crească și să-șj edu
ce copiii astfel încît aceș
tia să devină fii credin
cioși ai României socia
liste".

CLASAMENTUL

1, Steaua 21 11 7 3 47—23 29
2. „U" Craiova 21 '12 4 5 46—20 28
3. F.C. Argeș 21 11 4 6 31—22 26
4. Dinamo 21 10 5 6 35—22 25
5. F.C. Baia Mare 21 11 2 8 35—28 24
(>. Chimia Rm. VI. 21 10 3 8 27—24 23
7. Jiul 21 10 3 8 17—23 23
8. Sp. studențesc 21 io 2 AȚ. 23—20 22
9. A.S.A. 21 9 4 8 24—2? 22

10. S.C. Bacău 21 7 8 6 28—31 22
11. l'.C.M. Galați 21 7 7 7 31—38 21
12. Poli Timișoara 21 â 2 11 28—30 18
13. Poli Iași 21 8 2 11 25—30 18
14, C.S. Tîrgov iște c ■/ă 21 ■ 7 4 10 23—33 18
15. F.C. Olt 21 7 3 11 27—36 17
16. U. CluiN.if».. 21 7 2 12 21—27 16
17, Olimpia S.M. 21 ’ 4 7 10 19—34 15
18. Gloria Buzău 21 4 3 14 15—33 11

ETAPA VIITOARE (12 martie). C.S. Tirgovișle — 
Jiul; Poli. Timișoara — Poli. Iași; F.C. Baia Mare — O- 
limpia S. Mare ; F.C Olt — Steaua ; A.S.A, Tg. Mureș
— U Cluj-Napoca ; Dinamo — F.C. Argeș • S.C. Bacău
— Gloria Buzău; Univ Craiova — Sp. studențesc; F.C.M. 
Galați — Chimia Rm. Vilcea.

în legătură cu 
problemele din Namibia

PRETORIA 8 (Agerpres). 
— Nici un rezultat pozitiv 
pe calea unei reglementări 
politice a problemei nanii- 
biene nu s-a înregistrat 
în urma convorbirilor des
fășurate la Pretoria între 
o delegație a Secretariatu
lui Națiunilor Unite și 
reprezentanți ai regimului 
minoritar sud-african — 
informează agențiile Fran
ce Presse și Reuter.,

Timp de o săptămînă, 
membrii delegației, condu
să de Brian Urquhart, se
cretar general adjunct al 
O.N.U., au conferit cu 
membri ai guvernului sud- 
afriean, abordînd, cu prio
ritate, problema creării u- 
nei zone demilitarizate la 
frontierele Namibiei, îna
inte de eventuala procla
mare a încetării focului în 
această țară. După cum a- 
rată agențiile, regimul mi
noritar din R.S.A., care 
continuă să administreze 
ilegal teritoriul namibian, 
a refuzat sa accepte pro
punerile privind soluționa

CU PRILEJUL Zilei inter
naționale a femeii, 8 martie, <, 
Organizația Națiunilor Unite 
pentru Alimentație și Agri
cultură (F.A.O.) a pus în 
circulație o medalie „Ce
res", reprezentînd zei
ța romană a agriculturii. Pe 
o parte a medaliei este gra
vat portretul zeiței cu ins
cripția „Ceres — FAO — 
Roma", iar pe revers o fe
meie care seamănă ogorul 
sub inscripția : „Promovarea 
femeii în mediul rural: Na
țiunile Unite — deceniul fe
meii 1976—1985".

LA ÎNTOARCEREA sa la 
Nicosia din turneul oficial 
veșt-european, care a inclus 
Franța, Marea Britanie și I- 
talia, președintele Ciprului, 
Spyros Kyprianou, a califi
cat convorbirile din capita
lele celor trei țări ca „foar
te utile și constructive din 
toate punctele de vedere" 
El a precizat că în centrul 
discuțiilor s-au aflat mijloa
cele prin care aceste țări ar 
putea contribui la reglemen
tarea problemei cipriote.

JUNTA GUVERNAMEN
TALA din Salvador a pro
mulgat un decret de naționa
lizare a băncilor și case
lor de economii din țară — 

rea politică a problemei Namibiei.
BRUXELLES 8 (AgeTprcs). 

— Organizația Poporului 
din Africa de Sud-Vest — 
SWAPO (Namibia) va obține 
aceeași victorie strălucită 
ca și Frontul Patriotic din 
Zimbabwe, dacă în Namibia 
ar avea loc alegeri libere, 
democratice, sub controlul 
Națiunilor Unite — a decla
rat, la Bruxelles, Shapua 
Kaukunga, conducătorul ri
nei delegații a SWAPO a- 
flată într-o vizită în Belgia.

„Mișcarea noastră de e- 
liberare se bucură de spri
jinul majorității populației 
din Namibia" — a arătat el, 
precizînd că SWAPO este 
gata să coopereze cu repre
zentanți ai O.N.U. și va de
pune toate eforturile „pen
tru o reglementare pașni
că a situației din regiune",

Delegația SWAPO va a- 
vea, la Bruxelles, convorbiri 
cu reprezentanți ai guver
nului belgian.

informează agenția France 
Press?, Totodată, în virtu, 
tea decretului. Banca cen
trală de rezerve a Salvado
rului controlează sectorul 
comercial. Decretarea na
ționalizării din sectorul ban
car survine în această țară 
la interval de numai o «i 
după promulgarea legii re
formei agrare.

secretarul general 
al O.N.U., Kurt Waldheim, 
a conferit, la sediul din 
New York al Națiunilor U- 
nite, cu cancelarul RF. 
Germania, Helmut Schmidt, 
informează agenția D.P.A.

FILME

9 MARTIE
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Ulzana, căpete
nia apașilor; Republica i 
Certificat de pauperitate; 
Unirea : Răzbunarea pan
terei roz.

LONEA ■■ Poveste de 
dragoste și onoare.

PEȚRILA^ Pîine cu 
nuci,

ANINOASA: Cineva
ca tine.

VULCAN — Luceafă
rul : O dramă la vînă- 
toare ; Muncitoresc : O- 
mul cu masca de fier.

LUPENI — Cultural s 
Domnul Miliard; Munci
toresc : Intre oglinzi pa
ralele.

UR1CANI : Speranța.

10 MARTIE
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Cazul Gorgo- 
nova, seriile I-II ; Repu
blica: Umbrele verii fier
binți : Unirea : Pe ur
mele documentului 99.

PETRILA : Pîine cu 
nuci.

LONEA : Speriați-1 pe 
compozitor.

VULCAN — Luceafă
rul: întoarcerea acasă ; 
Muncitoresc î Omul cu 
masca de fier.

LUPENI — Cultural t 
Ghinionistul; Muncito. 
resc: intre oglinzi pa
ralele.

URICANI : Speranța,

După alegerile 
din Rhodesia

SALISBURY 8 (Ager
pres). — Un purtător de 
cuvint al premierului de
semnat rhodesian, Robert 
Mugabe, a declarat, rele
vă Associated Press, că e- 
xaminează în detaliu ce 
ministere sînt necesare, a- 
tribuțiile acestora, precum 
și titularii diferitelor de
partamente. .Se așteaptă, a 
spus el, ca pînă la 11 mar-: 

'tie să se anunțe componen
ța noului cabinet.

Guvernatorul britanic al 
Rhodesiei, lordul Soames. 
informează agenția Associ
ated Press, a declarat că 
data proclamării indepen
denței țării va fi anunța
tă, după toate probabilită
țile, la sfîrșitul acestei luni 
sau la începutul lunii a- 
prilie.

Sursa menționată precizea* 
ză, citînd o declarație a U* 
nul purtător de cuvint ai 
secretarului general al 
O,N.U,, că în cadrul între* 
vederii au fost evocate pro* 
bleme privind activitatea 
O.N.U., situația din Orien* 
tul Apropiat și cea din A* 
frica.

LA BEIRUT a avut loc o 
reuniune a Consiliului Mili
tar Suprem palestinian, pre
zidată de Yasser Arafat, 
președintele Comitetului E* 
xecutiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, in
formează agenția WAFA. 
Au fost examinate ultime
le evoluții ale situației din 
sudul Libanului, alte as
pecte ale problemei palesti
niene.

TV,
» MARTIE 19M

8,00 Telejurnal. Poporul 
Sși alege deputății. 8,20 
Cîntece de bucurie, 8,40 
Emisiune de versuri, 9,00 ♦ 
Ediție specială. Desfășu
rarea alegerilor. 9,10 Oa
meni de nădejde patria 
ne crește I 9,45 Moment 
folcloric. 10,00 Ediție spe
cială. Desfășurarea alege
rilor. 10,15 Viața satului. 
11,00 Ediție specială. Des
fășurarea alegerilor. 11,10 
Muzică ușoară româneas
că. 11,25 Tineri, în punc
tele cheie ale producției 
— reportaj." 11,40 Zi de 
sărbătoare. 12,30 De stra
jă patriei. 13,00 Telejur
nal. Desfășurarea alege
rilor. 13,20 Album du
minical. 15,20 Șah. 15,30 
Telesport. 16,40 Ediție 

.specială. 16,50 Film se
rial : Linia maritimă O- 
nedin. Episodul 4. 17,40
Spre mările lumii ! •—
reportaj. 18,00 Cutezători 
spre viitor. 19,00 Tele
jurnal. 9 martie 1980 — 
zi de alegeri. 19,45 Spec
tacol literar-muzicaL 
20,45 9 martie 1980 —
Zi de alegeri. 21,00 Rițtn, 
și melodie — șlagăre 
dansate. 21,20 Muzică 
populară. 21,40 Telejur
nal.

10 MARTIE 1980
16,00 Emisiune în lim

ba maghiară. 18,50 1001
de seri. 19,00 Telejurnal. 
19,25 La ordinea zilei în 
economie. 19,45 Cadran 
mondial. 20,10 Orizont 
țehnico-științific. 20,40 
Roman-foileton : Prima- 
din Casterbridge. Episo
dul 4. 21,35 Telejurnal,
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