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Cu hotărîre și elan muncitoresc 
spre noi înfăptuiri socialiste
In atmosfera specifică evenimentelor 

politice de prim rang, oamenii muncii 
și cetățenii Văii Jiului — de această da
tă în calitatea de alegători — s-au pre
zentat duminică în fața urnelor de vot 
exercitîtldu-și dreptul constituțional de 
a alege deputății în Marea Adunare Na
țională _și organele locale, ale puterii de 
stat. Votul acordat candidaților Frontu
lui Democrației gi Unității Socialiste, ce
lor mai buni dintre cei buni, ce,lor mai 
activi conducători și gospodari exprimă 

.aprecierea și încrederea de care aceștia 
se bucură în rîndul tuturor oamenilor 
muncii, apreciere făcută după criteriul 
faptelor de muncă, al unității dintre vor
bă și faptă, al atitudinii înaintate, co
muniste, caracterizată prin inițiativă și 
spirit de dăruire, prin cunoaștere și ten
dința, mereu întreținută, pentru autoper- 
feeționare.

Âvînd în fruntea obștii acești repre
zentanți cărora li se. încredințează un 
mandat . de mare răspundere, oamenii 
muncii, cetățenii din circumscripții sînt 
chemați, în continuare, să contribuie cu 

, elan înzecit Ia intensificarea Vieții eco- 
nomieo-sociale, la conducerea și soluți
onarea treburilor obștești din localități, 
cartiere, întreprinderi, și instituții. Le
gislatura al cărei început a fost marcat 
duminică, 9 martie 1980, ne cheamă pe

toți ca în frunte cit deputății șă găsim 
noi și noi posibilități de înfăptuire a 
sarcinilor planului în profil teritorial, 
să acționăm cu. pasiune revoluționară 
și inițiativă pentru înfrumusețarea Și 
buna gospodărire a orașelor, să dăm un 
plus, de vigoare activităților cultural-e
ducative și artistice.

Prin această prismă, votul exprimat 
de alegători se circumscrie ca un anga
jament profund-patriotic de a ridica pe 
o nouă treaptă de calitate și eficiență 
activitatea de fiecare zi, pentru înfăp
tuirea exemplară a. hotărîriior adoptate 
de Congresul al XII-lea al partidului și 
cel de-al IÎ-lea Congres al F.D.U.S. 
Strîns uniți în jurul partidului,. călăuziți 
de orientările deosebit de prețioase for
mulate de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, minerii, preparatorii, cons
tructorii. toți oamenii muncii și cetățe
nii Văii Jiului, bărbați și femei, tineri 
și vîrstnici au dat o vie expresie ho- 
tărîrii de a acționa și în continuare 
pentru sporirea contribuției municipiu
lui nostru la efortul general de progres 
al societății românești, pentru înflorirea 
economică a orașelor și comunelor noas
tre, pentru creșterea continuă a bună
stării materiale Și spirituale a întregu
lui popor, țel suprem al politicii Parti
dului Comunist Român,

NOILE ABATAJE ME
CANIZATE PRODUC

Sîmbală, " tuni am mai 
informat, la sectorul 111 
al minei i.upeni a intrat 
în funcțiune, un nou 
complex mecanizat, tip 
SMA-2, construit . la 
l.U.M. Petroșani. Pro
ducția de cărbune extra
să după primul schimb al 
zilei de ieri, depășește 
150 tone.

La I.M. Lonea, din a- 
batajul mecanizat: intrat 
în funcțiune în aceeași 
zi, s-a. extras în primul 
schimb al zilei de 10 
martie peste 100 tone de 
cărbune, creîndu-se con
diții pentru o creștere 
substanțială a producției 
la celelalte schimburi.

La I.M. Aninoasa

Ieri a Jost „atacată** o capacitate
de producție

In sectorul II al minei 
Aninoasa a fost deschisă 
ieri o nouă capacitate de 
producție : un abataj cu 
front scurt. Pentru deschi-, 
derea noului abataj, brigada 
condusă de Nicolae Bokor 
a executat un volum însem
nat de lucrări pregătitoare, 
pe care le-a finalizat în 
ultimele două zile. Astfel, 
duminică, după exercitarea 
voiului, minerii brigăzii, 
între care Andrei Ambruș, 
Dumitru Luca și loan He- 
gediis, în frunte cu briga
dierul,. au coborît la locul

cu front scurt
de muncă unde au armat 
și au descongestionat de 
materiale frontul de lucru, 
pentru ca luni, în schimbul 
I, să facă atacareă noului 
abataj. După primul schimb, 
minerii au reușit să extra
gă 60 vagonete de cărbune, 
o producție dublă față de 
cea preliminată. Este o rea
lizare care prefigurează noi 
succese ce se vor adăuga 
la cele 480 tone de cărbu
ne extrase de brigadă pes
te plan de ia începutul a- 
nului.

întTmpînat cu entuziasm patriotic, aleasă dragoste 
recunoștință, duminică dimineața, la secția de votare nr. 1 

„23 August" din Capitală

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
ți-a exercitat

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii 
Socialiste România, pre
ședintele Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, 
a fost prezent, duminică di
mineața, ta secția de votare 
nr. 1 „23 August" din Ca
pitală, pentru a-și exercita 
asemeni tuturor cetățenilor 
patriei dreptul electoral 
fundamental.

Împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care can
didează în această circum
scripție pentru alegerile în 
Marea Adunare Națională, 
au venit să voteze la secția 
nr. 1, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea de partid și 
de stat.

Prezența tovarășului
Nicolae Ceaușescu în a- 
ceastă zi în mijlocul cetățe
nilor din circumscripția e- 
lectorală nr. 1 „23 August" 
întîlnirea cu cei care, intr-o 
impresionantă unitate de 
gînd și voință, l-au propus 
din nou candidat pentru a- 
legerile . de deputați în Ma
rea Adunare Națională, a 
reprezentat un moment, cu 
adinei semnificații politice, 
refleclînd,. cu forța celei 
mai vii realități, unitatea de 
nezdruncinat a întregului 
nostru popor în jurul parti
dului și al secretarului sau 
general, încrederea nețărmu
rită în politica internă și 
externă a partidului, hotă- 
rîrea fermă de a milita ne
abătut pentru înfăptuirea ei 
în viață.

Ora 10. In fața clubului 
întreprinderii „23 August" 
împodobit sărbătorește, are 
loc o verilabi’ă serbare 
muzical-coregrafică, o re
vărsare de energii și ta
lente artistice. Prin cîntec, 
vers și dans, cei prezenți

COMUNICATUL
Comisiei Electorale Centrale cu privire la rezultatul 

alegerilor de deputați în Marea Adunare Națională a 
Republicii Socialiste România

A
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îi fac tovarășului Nicolae 
Ceaușescu o primire do a- 
leasă simțire patriotică in 
care se răsfringo dragostea 
nestinsă pe ;care întreaga 
suflare româneasca o poar
tă secretarului general al 
partidului.

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu și tovarășa BLcma 
Ceaușescu răspund cu prie
tenie acestor manifestări de 
dragoste ale mulțimii. La so
sire, în fața secției de votare, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este salutat de tova
rășii Gheorghe Pană, 
prim-secretar al Comitetului 
municipal București, al 
P.C.R., primarul general al 
Capitalei și Vasile Carolică, 
prim-secretar al Comitetului 
de partid al sectorului 3. 
Sînt prezenți miniștri, cadre 
din conducerea centralelor 
industriale și a unităților 
economice, numeroși mun
citori fruntași în producție 
din această zonă a munici
piului București, activiști de 
partid și ai organizații or de 
masă și obștești.

Tovarășul -Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea de partid 
și de stat sînt invitați în 
secția de votare, unde .le 
sînt luminate buletinele de 
vot.

Clipe de puternică încăr
cătura emoțională : tovară
șul Nicolae Ceaușescu, du
pă ieșirea din cabina de 
votare, introduce buletine
le în urna drapată în mă
tase tricoloră, exercitîn- 
du-și dreptul la vot.

Votează apoi tovarășa 
E'ena Ceaușescu. ceilalți 
tovarăși din conducerea de 
partid și de stal.

La ieșirea din secția de 
votare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este înlîmpinat 
de cei prezenți cu insufle-

il fundamental
țitoare aplauze și ovații-

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea de partid 
și de stat parcurg pe jos 
Bulevardul Muncii, mergind 
pi ui mijlocul zecilor de mii 
de cetățeni prezenți la a- 
ceastă sărbătoare populara.

Secretarul general al 
partidului folosește și arest 
prilej sărbătoresc pentru 
a trece în revistă împreună, 
cu factorii de răspundere și 
edilii municipali o serie de 
aspecte privind sistematiza
rea în ritm susținut a zone! 
cuprinse între Bulevardul 
Muncii — Piața Morarilor 
— Șoseaua Pantelimon,. în 
conformitate eu politica 
justă de promovare a unui 
urbanism modern, de dez
voltare arhitectonică armo
nioasă și funcțională a ar
terelor de circulație și an
samblurilor de locuințe.

Votul acordat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, celor
lalți candidați pentru man
datele de deputați în Marea 
Adunare Națională și în 
consiliile populare, repre
zintă opțiunea liberă și en
tuziastă a celor 22 de mi
lioane de fii ăi țării de a 
îndeplini cu succes sarcinile 
pe acest ultim an al cinci
nalului revoluției tehnico- 
știinfifice. de a transpune în 
viață directivele istorice ale 
celui de-al XII-lea Congres 
al partidului, de a apăra 
independența și suveranita
tea națională, cuceririle 
noastre revoluționare, op
țiunea pentru prosperitatea 
și fericirea României socia
liste, pentru creșterea neîn
cetată a contribuției sale la 
schimbul mondial de valori 
și la edificarea unei lumi 
a păcii și colaborării între 
popoare, ; .. ■

SUB CERUL LUMINOS AL SOCIALISMULUI
VOIUL NOSTRU - CELOR MAI BUNI DINTRE CEI BUNI

1
\ Di mine tija zilei de 9 

martie. Cu gîndul și inima 
încărcate de bucurie, mii, 
zeci de mii de oameni 
ai muncii din Valea Jiului 
—• mineri, preparatori, 
constructori, forestieri, e- 
nergeticieni și de alte pro
fesii — s-au prezentat în 
fața urnelor, ia vot. O at
mosferă sărbătorească, de 
puternic entuziasm a fost 
în întreaga Vale a Jiului, 
de la Cîmpu lui Neag pi
tta la Cimpa.

Uniți în cuget și faptă, 
înflăcărați de idealul co
munist — creșterea bună
stării și fericirii întregului 
popor —, cetățenii Văii 
Jiului au votat pentru ța
ră, pentru partid și popor, 
pentru secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 
mai iubit fiu al 
noastre socialiste. Sub ce
rul luminos al 
mului, încă de la primele 
ore ale dimineții, cetățe
nii și-au exprimat opțiu
nea pentru candidații

ed
națiunii

socialis

Frontului Democrației ș( J 
Unității Socialiste, încre- 1 
zălori în prezentul și vi- i 
itorul Romanici. Indiferent i 
de naționalitate —.români,] 
maghiari, germani —, in- ț 
diferent de vîrstă - - de to l 
18 pînă la 93 de ani, cel r 
mai bătrîn alegator - ei 1 
au acordat din inimă vo- 
tul lor pentru binele pi- 1 
triei și prosperitatea po- ’ 
porului. Reporterii noștri1 
aflîndu-sc printre alegă- 
lori, la secțiile de votare, i 
de la Cîmpu lui Neag la > 
Cimpa, au consemnat gin- ț 
duri care se constituie în i 
tot atîlea sentimente de î 
bucurie și fericire, încre- J 
dere în viitorul luminos al\ 
patriei, la înaintarea fer- y 
mă a poporului nostru pe | 
drumul socialismului și ț 
comunismului. |

Valerin COANDRÂș |
In paginile 2—3, repor-1 

taje, interviuri și instanța- 1 
nee din fața urnelor de J 
votare. ț Opțiune pentru bu.năslarc, jnc.cdere în candidații I .D U.S. — iată expresia voiului dat de Eroul

Muncii Socialiste, Petre C onstantin și familia sa. Al ături de ei, apreciatul șef de brigadă Constantin 
Lupulescu. ’ loto: Ion LICIU



Steagii

Votlll hri-
ga ierulu

’.1 LOUVI 
calo și a! or
tacilor săi 
«le la Lu
peni.

Patriei, cărbunele de care are nevoie Raport mineresc

j
să înfăptuim Programul pa

Prime e ore ale dimine
ții mult așteptatei zile de 
9 mariie. La urnele de 
votare din orașul l.updui 
s-au prezentat printre pri
mii, cei mai -vajnici mi
nori: loan Sălăgean a vo
tat și a pornit grăbit cu 
înlr - ui schimb spre mină, 
fiind -comandați. Alti doi 
cunoscut! brigadieri, maiș
trii electromecanici Cons
tantin Lupulescu și Teo
dor Boneâlo, sînt printre 
primii, împreună cu orta
cii tor, ia urnele de votare, 
inchinînd prinosul muncii,

— rod al complexelor me
canizate mînuite cu iscu
sința oamenilor stăpînr pe 
tehnica nouă — emoțio
nantului eveniment al zilei.

Minerii sectorului IV, 
cel mai mare și mai meca
nizat sector al Văii Jiu
lui, printre care alături de 
cei amintiți pînă acum se 
afla și maistrul minier Pe
tre Constantin, Erou al 
Muncii Socialiste, raportau 
în dimineața zilei de 9 
martie un plus de la în
ceputul anului de aproape

7 000 tone de cărbune coc- 
sificabil.

Secretarul comitetului de 
partid al minei, minerul, 
care timp de 12 ani a 
stat la conducerea unei 
brigăzi, tovarășul Joan 
Mondoca ne spunea : „Suc
cesele noastre, cele 14 000 
tone de cărbune cocsifi- 
cabil, extrase peste plin 
de la începutul anului, le 
închinăm acestui măreț e- 
veniment. Vom da țării 
cărbunele cocsificabil de 
care are nevoie". (D.G.)

Din toată Pentru înflorirea

inima
încredere 

luminos al 
toată inima 

Iscroni, priu- 
loan Craciu- 

(96 de ani, deca-

C'u senină 
în viitorul 1 
patriei, din 
au vol at la- 1 
tre primii', 
neșcu 
nul de vîrstă al comu
nei) și Ioana Rădoi, har
nică țărancă ce a predai 
statului,, numai în acest 
an, 1000 litri de lapte 
și peste 200 kg carne de 
porc.

La secția de votare de 
la clubul sindicatelor din 
Aninoasa era o atmos
feră sărbătorească, 
și-a dat votul, 
viața înfloritoare 
mîine, pensionarul 
rel Crislea, Erou 

j _>tuncii Socialiste.
tre mulții mineri 
zenți la urnă au fost șe
fii de brigadă Gheorghe 
Patrolea (a raportat mai 
mult de 2000 tone de 
cărbune peste plan în 
cinstea alege ilor), Nico- 
iae Bocor și Sava Robu, 
care au venit, în frumoa
sa tradiție minerească, 
împreună cu ortacii. (T.S.)

i

Aici 
pentru 

de 
Au- 

al 
Prin- 

pre-

patriei i
Cu gîndul la înflorirea 

patriei socialiste s-au pre
zentat la vot, la secțiile ds 
votare nr. 87 și 89 din Pe
troșani, grupuri de mun
citoare de la întreprinde
rea de tricotaje, alături de 
soții lor, mineri sau Cons
tructori. Dintre aceste fa- 
niTii amintim pe Elena 
Antal, secretara organiza
ției de partid, eu soțul ei 
Sigismund, de la I.U.MtP., 
Georgeta Catrina cu 
Gheorghe, dulgher la 
I.C.M.M., Valeria lord-ache 
și Nieolae, excavator ist’ la 
I.C.M.M., Cornelia Lupu și 
Marin, maistru la I.M. Li- 
vezeni, Iuliana lonescu și 
Ilie. miner, Maria Daneiu 
și loan, electrician de mi
nă, Maria Neagu și Iorda- 
che, miner, Fibia Cotnari, 
cu soțul Ștefan, lăcătuș, Tu- 
dora Dragomir șj Ilie, mi
ner. I.a secția de votare 
nr. 88 primii alegători au 
fost cadrele didactice de 
la școala generală nr- 
eleVul Râul Roman și Do
rina Șaran, bucătăreasă, ca
re, eu bucurie votează pen-

6,

socialiste
tru prima dată. De remar
cat programele artistice 
prezentate la toate secțiile 
de votare din cartierul 
Aeroport de pionierii de la 
școlile generale nr. 4, 5. 6 
și 7 din Petroșani. (T.R.)

Printre primii care au 
votat La circumscripția nr. 
103, din Lonea. a fost șe
ful de brigadă Iosif 
ba cu o parte din 
săi. S-au prezentat 
raportînd că. au 
2135 tone de cărbune pes
te sarcinile de plan cu 
hotarirea fermă de a ob
ține succese și mai sem
nificative în întrecerea 
pentru mai mult cărbune. 
Aproape în același timp a 
votat Ioan Miclea HI îm
preună cu. membrii bri
găzii care a dat peste plan, 
pînă la alegeri, 1950 tone 
de cărbune. Cu ei mai era 
și inginerul Viorel Boan- 
tă, șeful sectorului 
care a raportat cu 
prilej extragerea a 
tone de cărbune peste 
Anghel Ștefănescu,. 
unei echipe de lăcătuși. 
Spunea 
lucrează la introducerea și 
montarea unui complex 
mecanizat. Cu cît terminăm 
Thai repede lucrarea, aba
tajul intră în funcțiune, 
întărind,, astfel, votul nos
tru de astăzi". (D.c.)

Clam- 
ortacii 
la vot 
extras

IV, 
acest 
4134 

plan, 
șeful 

ne 
..Știți, echipa mea

Fâurim roadele de aur 
ale viitorului

...L u p e n i. Pala
tul cultural. Brigada con
dusă de Crigore Costache, 
de la sectorul III, votează 
și intră în schimb. Minerii 
sînt oameni de cuvînt și 
trec imediat la treabă. 
Preparatorul Vasile Mază
re, votînd printre primii, 
ne destăinui® că s-a pre
zentat în fața urnei 
încrederea in crearea unor 
condiții de muncă și viața 
din ce în ce mai bune, că 
au votat pentru roadele de 
aur ale viitorului.

...Cinematograful „Cul
tural". Aici întîlnim echi
pa condusă de Antoniu 
Duban care votează îm- 

' preună. In cinstea alegeri
lor, Maria Grossu, Cornel 
Andrei, Florea Manea și 
ceila ți ortaci ai lor ra
portează -o depășire a sar
cinilor lunare în medie de 
19 la sută. .

...Locatarii unui bloc în
treg, Dl din < arlierul Tu
dor Viadiinirescu, s-au 
prezentai la vot în grup.

...I'n cot al generațiilor, 
Zaharia Moldovan.

acestuia Ion și Gheorghe, 
nepotul, loan, o familie de 
mineri, 
nepot, 
itorul 
neritul

...Cu 
votează pentru prima dală 
132 de tineri de la 
Lupeni. Ionel Petre, 

cuseStuparu, Teodora Mesza- 
ros, Viorel Ciobanu sini 
cîțiva din cei care au 
realizat în cinstea alege
rilor 60 la sută din planul 
anual de economii finan
țate. Același rezultat re
marcabil l-au obținut și co
legii lor de generație de 
la mina Bărbăteni dintre 
care am întîlnit la pri
mul lor vot pe Ștefan 
Lungu, Petru Tnnișan, 
Ion Divrieeanu și alții.

...Inedit ! După ce în 
ziua precedentă (8 martie 
— n.n.) au spus ,,da“ în 
fața ofițerului stării civi
le, Eleonora și Remus 
Sălăgean a fost cea mai 
tînără familie care a votat 
la Lupeni. (MB.)

din... bunic în... 
votează pentru vi- 
fericit, pentru mi- 
modern de mîine. 
emoție în suflete,

I.M.
Ion

•A <.

cunoscutul minerîmpreună cu familia, 
șef de brigadă Ilie Chiron.

Foto: Ștefan NEMECSEK

La mijlocul zilei, 
proape de amiază, a 
nit în față alegătorilor 
la secția, de votare 
123 Vulcan, călușarii 
la Școala generală 
Dealu Babii. A lost 
vărsare de cîntec și joc. 
Acești copii minunaji, 
parcă desprinși din legen
dă, au adus prinosul lor 
de recunoștință societății 
în care trăiesc, învață, șe 
formează. I-am privit cu 
toții atent, alaiuri de în
drumătorul lor, profesorul 
Ion Hațegăn, și-am recile 
noscut în această suită de acolo. (C.V.j

generații — 
o. puternică 
Este lot ceea 
ii mai frumos, < 
de cîntec, joc : 
nă, în care am 
tru fericire și 
Numele lor — 
silică, Ion și 
Viorel Sîrb, 
Lăscoiii, Vasile 
Rusalia Vladislav, 
Miluiț și Cornel Cărpinean 
— rămîn ca o vibrație 
solemnă în amintirea a- 
legatarilor, a tuturor ce
lor care am rost prezenți

lăți și copii — 
îngemănare, 
ce putea 
o revărsare 
și voie bu- 

: votat pen- 
bunăstare. 

Petru, Va
llie Matei, 

Valentin 
Score i, 

Petru

In zona viitorului centru 
civic al orașului Lupeni. 
încă înainte de ora 6, în 
fața secțiilor de votare 
111, 112, și 116 erau .pre
zenți sute de cetățeni. E- 
rau cu toții animați de do
rința fierbinte de a vota 
din toată inima candidați! 
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, cheză
șie sigură a înfăptuirii 
programului partidului, a 
înfloririi patriei pe calea 
civilizației socia’iste și bu
năstării tuturor celor ce 
muncesc.

Tinerii mineri Eugen Ta- 
maș, Vasile Păduraru, Va-

Sile Chiolda, Florea Mihai, 
Vasile Paul, Gheorghe Go- 
roj, Mihai Bogheș, Martin 
Fiistos, locatari ai căminu
lui nr. 11 al I.M. Bărbăteni, 
s-au prezentat în grup la 
secția de votare 111, „Vo
tăm din toată inima — ne-a 
spus mecanicul loan Curta, 
care venise împreună cu 
soția sa Ana, amîndoi 
muncitori la I.F.Ai „Vîsco- 
za", pentru prezentul nos
tru fericit, pentru viitorul 
luminos al patriei”.

Pe tovarășul Ioan Nichi- 
ta, miner șef de brigadă la 
I.M. Bărbăteni, l-am întil- 
nit imediat după ce vota

se, împreun- 
Elena, în faț< 

. țâre 112. „F 
la . ..Lrbăteni 
pentru rezul 
care le obț 
zent — ne-a 
șui loan Ni« 
la ginți cu < 
votat candic 
Democrației 
cialiste cu 1 
înfăptui exe: 
le de plan - 
Programul p 
sporim prodi 
ne atît de ni

.(V.S.)

își dă votul maistrul mi
nier Ion Bodenlosz, de la 
mina Petrila.

Orașul în
In orașul Vulcan, ca 

de altfel în întreaga ța
ră, alegerile s-au desfă
șurat într-o atmosferă 
entuziastă, de angajare, 
la care au participat mi
neri, preparatori, con
structori de utilaj, mun
citoare de .la întreprin
derea de confecții și din 
comerț. Animația prime
lor ore ăle dimineții, par
ticiparea unui număr în
semnat de--oamenii ai 
muncii lă urne; ah trans
format alegetilie de depu- 
‘t-ați într-o adevăratei, săr
bătoare a muncii, a hăr
niciei, a devotamentului 
față de partid, față de 
secretarul său general, to
varășul Nieolae Ceausescu.

La secți 
ful de 
tal Geza 
can, s-a 
6 împreu 
vot. ,,In 
lor, ne r 
locutorul, 
tră a re; 
vederi 25 
pregătiri" 
întîlnit ș 
brigadier 
care a vc 
faririfia.

Momen 
secția nr. 
sei 'a XII 
localitate, 
dirigintei- 
Gheorghe 
dat primi

AUREOLA ANILOR
42 de Gălățani, bărbați 

și femei, tineri sau mai 
vîrstnici sau prezentat u- 

nii printre primii, la secția 
de votare nr. .85 din Pe
troșani. Au cerut apoi 
comiși-ei. de votare să se 
deplaseze cu urna în că
tunul lor, Slătinioa.ra, 
unde se afla în imposibi
litate de a merge bătrîna 
neamului lor. Marina 
lu’ Gălățan, în vîrstă de 
peste 80 de ani. In gene
ral însă, bălrînii Văii au 
ținut , să inaugureze urne
le, gest care sublinia în- 
țelepei nine a ex per ienței 
lor de viață... prețuirea 

real ității socialiste a Româ
niei. Vi Inia Alber t di n 
Cîmpu lui Neag, văduvă 
de miner de la Lupeni

din 1942, a ajuns la secția 
de vbtare, la cei 93 de 
ani ai săi, cu mult înain
tea familiei nepotului ei. 
Moș Iaco-b Cfăciunescu 
din Iscroni, mai mare cu 
un an, s-a întîlnit cu gea
na zorilor în pragul că
minului cultural. Vorbele 
lui au exprimat mulțu
mirea pentru bucuria a- 
nilbr liniștiți ai pensiei.

— Să aveți sănătate și 
să trăiți t°ți eîte 100 de 
ani, le-a, urat mai- tineri
lor alegători.

Pentru Ion Iman din 
Cîmpu lui Neag. membru 
de partid din 1944, senti
mentul mîndriei de cetă
țean s-a împletit cu o e- 
moție aparte, în ziua ale
gerilor, a împlinit 77 de

ani ' Te-a 1 
Iun?,’ despre 
geri libere , 
1946, despre 
tidelor dem, 
abnegația ci 
niștii și pop 
temeliile s 
țării.

Străduințe 
în fruntea 
bele simple 
lor mai vîrs 
trează mai 
tul că nui 
impresionan 
ureolează 
petuă ,djn i 
ților și bui 
inindri de c 
la edil:ica<re.< 
lui și a feri 
ilor viitoare

Fluierașii din Dealu Babii, prezenți în atmosfera sărbătoreascî 
Străbătută de voia bună.



)s al socialismului
NOSTRU -
I DINTRE CEI BUNI

: • ' ■ • • . • •• • ' • ‘ ’ . • ■ :

Cuvîntul promotorilor 
miniere avansatetehnicii

i soția sa 
{iei de va- 
minerii de 
tem mituiri 
e bune pe
1 în pre
tat tovară-

— gînd 
di mei, «m
Frontului

Fnității So
irea de a 
r sarcini-
ne revin, 

lului, să
de cărbu- 

rr patriei".

Impresionantă a fost pre
zența la vot a studenților 
— viitoare cadre cu pregă
tire superioară, pentru 
mineritul țării în plină 
dezvoltare. La secția de 
vot de la Grupul școlar 
unde printre primii alegă
tori veniți la vot s-a aflat 
un grup de tinere studen
te însoțite de șefa de lu
crări și director educator 
Stanca Niculescu, am reți
nut-o cîteva clipe pe Vio
leta Petruța, care ne-a de
clarat : „Am dat cu toată 
încrederea primul 
vot candidaților 
convinsă că noii 
vor lupta pentru 

meu 
F.D.U S, 
deputați 
realiza-

ărbătoare
ir. 117 șe- 
rigadă A'n- 
a mina Vul- 
entat la ora 
?u ortacii la 
dea alegeri- 
urisea inter- 
igada noas- 
txpeste pre
lucrări de 

>t aici l-am 
■ cunoscutul 
lie Chiron 
împreună cu 

noționant la 
i. Elevii cla- 
liceului din 
frunte cu 

lor, prof, 
urca, și-au 
r vot pentru

bunăstare, pace și feri
cirea întregii națiuni ro
mâne. „Sînt dintr-o fa
milie de mineri. Doresc 
să devin ingineră minie
ră pentru a sluji mai 
mult mineritul, pentru a 
contribui și eu La dezvol
tarea bazei energetice a 
țării", se destăinuia ele
va Rodie a Radu.

De menționat este făp
tui că, în toate secțiile 
de votare, formațiile ar
tistice- de amatori din lo
calitate au prezentat fru
moase programe cultu- 
ral-artistice. (C. G.).

st if î -e- 
mele ale- 
noiembrie 
tori a par- 
:e, despre 
are comu- 

au făurit 
liste ale

a rămîne 
:ii, vor- 
alegători- 

i demons- 
vent fap- 
il anilor, 
n sine, a- 
■ețea per
ils părin- 
:>r noștri, 
ibuția lor 
ocialismu- 
generati-

Locuitorii cartierului 
Aeroport — Petroșani 
îș’i dau din inimă vo
tul pcntru deputății l°r-

Matca
Din Retezat, de Ia Va

lea Boului. Cîmpu Mielu
lui, Cîmpușel, Arcanu sau 
din alte parchete foresti
ere, au coborîț, .asemenea 
vijelioaselor și cristalinelor 
rîuri spre matca Jiurilor, 
la Cîmpu lui Neag, oame
nii pădurilor. Au .venit îm
preună, la secția de votare, 
60 de forestieri din for
mațiile conduse de Ștefan 
Botnar. Petru Sauca, Nico
lae Veciunca sau Petru To- 
dea. localnici sau săteni 
din Ruscova Maramureșu
lui, din Neamțul Moldovei, 
care muncesc, împreună.

Montajul literar „Flori alese pentru aleșii noștri" al Complexului 
C.F.R. Petroșani prezentat î’ntr-o secție de votare.

să

rea programului de dez
voltare puternică a indus
triei noastre miniere, do
meniu în care, împreună 
cu toți viitorii ingineri mi
nieri, mă pregătesc 
muncesc și eu“.

După exercitarea votului 
ing. Marius Viționescu, 
din secția mașini de aba
taj și prototipuri, și teh
nicianul principal Iosif 
Pasternak de la I.U.M.P. 
ne-au vorbit cu căldură 
despre faptul că 1979 va 
rămîne în istoria 
prinderii ca an în 
utilajele noi asimilate 
prezintă 95 la sută

între
cere

re
diu . (T.Ț.)

iubirii
au ținut să voteze . îm
preună. Șeful de par
chet Vasile Oprea ne 
vorbea cu dragoste despre 
funicularistul Ion Botnar, 
despre frații Alexa și Pa
vel Popovici, drujbistul Pe
tru Țorea. tractoristul An
drei Seci și ceilalți care 
treceau prin fața urnei, 
cu inîndria cetățenească de 
a participa la viața politi
că. a țării, la înfăptuirea 
mărețelor obiective trasa
te de Congresul al XII-Iea 
al partidului.

în Paring au ajuns cu 
greu oamenii cu urnele 

producția de utilaje mi
niere. „Am asimilat, în
tre altele, fabricația com
binelor de abataj CA-1 
și CA-2, instalația de 
umectat strate, transpor
torul curb, complexele me
canizate SMA-2 și SMA-1. 
Votul constructorilor de 
mașini și utilaje miniere, 
printre care ne 
și noi, înseamnă 
rea sentimentului 
facție pentru tot 
realizat pînă acum și asu
marea misiunii de înaltă 
răspundere de a, perfecțio
na continuu noile utilaje"

numărăm 
exprima- 
de satis- 

ce am

volante. La Polatiște, frații 
Ivașcu, cei șapte Tomoioa- 
gă și alți 26 de moroșeni 
din satul erou Moisei au 
trăit cu aheeași emoție', cli- 
pa exercitării dreptului de 
a vota. în decorul mirific, 
27 de moldoveni și mara
mureșeni au votat pentru 
candidații F.D.U.S., adezi
unea forestierilor din Sașa 
aduriîndu-se în matca iu
birii destinului socialist al 
patriei. Și astfel, după cum 
remarca maistrul Ion Lazăr 
de la U.F.E.T., dacă Rete
zatul, Parîngul și Șureanul 
au fdkt vatră trainică de 
neam, bărbații din inima 
munților au fost și vor fi 
întotdeauna demni cetățeni 
ai patriei. (I.V).

*»

Uricani, ora 6. Printre 
cei dinții la urne se pre
zintă minerii, sosițj în 
grupuri compacte. Votează 
ortacii din brigăzile con
duse de Constantin De- 
cebal, Laurențiu Kele- 
men, Dumitru Bornoiu, 
Ion ITtrușcă, minerii și 
maiștrii de la sectorul de 
producție fruntaș, II, cei 
de la investiții. Șeful de 
brigadă Andrei • Tokes, 
înconjurat de zece ortaci, 
depune buletinele de vot 
cu un vădit sentiment de 
mulțumire. „Votăm pen
tru politica înțeleaptă a 
partidului nostru. Lucrăm 
într-o galerie ce deschide 
cînîpuri miniere noi, fi
ind dotați, prin grija 
partidului, cu un' utilaj 
complex de înaintare. Cu 
ajutorul lui, în numai șa-

La prima oră a dimineții, profesorul Gheorghe 
Jurca împreună cu un grup de elevi de la Liceul 
industrial Vulcan care yotează pentru prima dată.

. ______ __________  Foto: N. ȘTEFAN

Fierbinte gînd 
de mamă

Ora 8. De la secția de vo
tare nr. 86 Petroșani, cîți- 
va membri ai comisiei elec
torale, pleacă cu trei urne 
volante la Spitalul munici
pal...

Expresie a profundei griji 
față de om, au putut astfel 
să-și exercite dreptul de 
vot peste 360 de alegători 
aflați în spital. Constantin 
Grecu, Francisc Mathe, Ser
giu Drăgoi, Alexandru E- 
noiu, Ioana Nița, Ioana Ni- 
ciu, Elena Domokos sînt 
doar cîțiva dintre ei.

In această sărbătorească 
zi de 9 martie, în fapt de 
primăvară, in secția mater
nitate a spitalului, Elena 
Cîmpeanu, muncitoare la 
mina Petrila, a adus pe lu
me o fetiță (al doilea copil 
al familiei), Mariana Lascu 
Urez, tot din Petrila, a dat 
viață tot unei fetițe (al 
treilea copil), iar Ana Alio- 
neta de la Peștera Bolii, a 
născut și ea o fetiță spre 
mare bucurie a familiei. Cu 
ce sentimente, cu ce gin- 
duri au depus buletinele de 
vot în urna volantă cele trei 
ma me ? „Dăm votul pentru 
fericirea copiilor voștri, năs- 
cuți în această zi. pentru 
pace" — a fost gîndul lor 
rostit ca unul singur. Gind 
de mamă. (I.B.)

Un minut, unul și jumă
tate sau două minute cit o 
fi durat relatarea lui 
Eugen Voicu, vocea lui s-a 
făcut auzită în milioane și 
milioane de aparate de ra
dio. „Am votat astăzi îm
preună cu cîțiva din orta
cii mei... Știm bine pe'ntru 
ce ne-am dat votul, știm 
și cum va trebui să-l sus
ținem în continuare... Ne 
angajăm să încheiem acest 
cincinal cu uh plus de 
pește HO mii tone de căr
bune..'1 Emoție multă, căl
dură multă în aceste cuvin
te (toată transmisia în di
rect a fost un moment de 
mare incandescență), dar 
farmecul spuselor lui Voi
cu venea mai degrabă din 
osteneala vocii acestui om 
care în anii lui de mine
rit și-a 'asumat, în plus, 
sarcina să se facă auzit 
de la un capăt la altul de 
abataj, să rostească co

în muncă și 
se luni, am avansat tot 
atîț cît avansau brigăzile 
întregului sector în anii 
trecuți. Dăm votul nostru 
pențru politica înțe
leaptă a partidului, pro
movată cu fermitate de 
intîiul candidat al țării, 
Miner de onoare al Văii 
Jiului, tovarășul Nicolae 
Ceausescu". „Țin să afirm 
— a adăugat maistrul 
Mihai Ceucă, secretarul 
organizației de bâză din 
sectorul de investiții — 
că vom spori avansările 
cU“ noul utilaj la 300 
ml/lună. Avem oameni 
harnici și pricepuți care 
știu să ducă la îndepli
nire/ ceea ce și-au propus".

Sub îndrumarea profe
soarei Elena- postea. un 
grup de pionieri desfășoa
ră lin plăcut program, de-

Opțiune pentru 
bunăstare

Mai stăruia încă vălul 
nopții, cînd, în fața Casei 
de cultură din Petroșani, 
se adunaseră numeroși a- 
legători. La secția de vo
tare (nr. 84) de aici, prima 
care a pășit în fața urnei 
a fost gospodina Veronica 
Szilagy, de 70 de ani. Au 
urmat-o .M. Dicu și M. Co- 
vacici care și-au exercitat 
primul lor vot. Tot între 
primii au votat dr. ing. 
Valeriu Stanciu, director 
tehnic la I.C.P.M.C., pen
sionarul Iosif Cotoț cu so
ția, Elisabeta. „Ca de fie
care dată la alegeri, am 
dorit să dăm printre pri
mii votul nostru pentru 
întărirea și înflorirea pa
triei, pentru bunăstarea 
noastră" — ne spunea to
varășul I. Cotoț, membru 
de partid cu stagiu în ile
galitate.

Aceeași atmosferă săr
bătorească, de participare 
entuziastă, și la secția de

ÎN DIRECT CU ȚARA
menzi, să dirijeze unul din 
cele mai dificile fluxuri 
tehnologice. „...Ne angajăm 
să încheiem cincinalul cu 
un plus de peste 110 mii 
tone..." Nouăzeci de mii 
sînt deja raportate. .-

Eugen Voicu era, apa- 
rent calm. Alături; alți doi 
interlocutori : maistrul mi
nier principal Ioan Boden- 
losz și șeful de schimb De- 
zideriu Kuri. „în următorii 
cinci ani, mai mult de ju
mătate din producția în
treprinderii miniere Fetri- 
la va fi extrasă cu mijloa
ce mecanizate" — reținem 
ideea de bază din relata
rea șefului de schimb. „în 
Valea Jiului, 80 la sută 
din populație locuiește in 
apartamente noi și aproa
pe treizeci de mii de copii 
învață în școli noi" ■— spu
ne printre altele maistrul 
minier principal. Apoi. Eu
gen Voicu : „Astăzi, în zi

în viață
dicat părinților și frațilot 
mai mari sosiți la votare. 
Momentul următor — de
pun buletinele de vot ti
nerii af lăți Pentru prispa 
oară in fața urnelor. Va
leria Șoșoi, fiică de miner 
șef de brigadă, Felicia 
Marinescu, loan Bigiu, 
surorile Capielia Și Ma
riana Dădălău votează 
pentru viitor. „Sora mea 
mai mare, ne spune Ca
melia, este muncitoare la 
atelierul mecanic al mi
nei. Eu urmez ultimul an 
al liceului. Am note de 
9 și 10. Mă pregătesc pen
tru politehnică, fiind con
știentă că noi, linerii. prin 
învățătura și munca noas
tră responsabilă vom în
făptui sarcinile deceniu
lui științei și tehnologiei, 
(A.H.)

Votează maistrul minier 
Ungureanu Filaret, șeful de 
brigadă Nistor Gheorghe și 
minerul Madaraș Sande- 
de Ia I.M. Uricani.

votare nr. 56. La puține 
minute după ce pensiona
rul miner, Ioan Hornung 
a introdus buletinele de 
vot în urnă, a Urmat un 
grup de elevi de la Liceul 
mecanic nr. 2. Votînd pen
tru prima dată, alături de 
colegii săi, Ileana Strat, 
Adriana Cămărășescu și 
Gavțil Altman, tînăra de 
19 ani Viorica Grămadă, 
pasionată de literatură, 
ne-a mărturisit că și-a 
transcris simțămintele în 
versuri: „Spre urne, cu 
fruntea sus voi merge / Și 
bucuroasă voi alege/Pe 
cei mai buni dintre cei 
buni/Spre fericirea, țării 
mele și a-ntregii lumi..."

Și la secția de votare 
nr. 85 de la Liceul de 
matematică-fizică -la pri
mul lor vot, s-au aflat e- 
levii Dorin Predescu, Ira 
Poporogu, Aurel Gontean 
și alții. (I-B.) 

ua alegerilor, ne angajăm 
în fața conducerii de partid 
si de stat, a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, să 
încheiem cincinalul cu un 
plus de peste 110 mii tone 
de cărbune, ca răspuns fa
ță de grija cu care sîntem 
permanent înconjurați".

• Temeiul angajamentului ? 
Ortacii prlcepuți din bri
gadă, experiența lor înde
lungată în procesul extrac
ției, în abataje cu grad 
înalt de Complexitate teh
nică, acolo unde la fiecare 
trei — patru minute iese 
tona de cărbune, unde 
brigada a avut știința de 
a stăpîni timpul, extrăgînd 
în plus. 90 000 tone căr
bune...

Eugen Voicu, aflat în 
transmisie directă, a rostit 
o singură cifră. Din ea 
s-au desprins gîndurile 
fierbinți cu care întreaga 
brigadă s-a prezentat în fa- 
ța urnelor de vot. (I.M.)
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COMUNICATUL
Comisiei Electorale Centrale cu privire la rezultatul alegerilor 

de deputați în Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România
Comisia Electorală' Cen

trală, veriiicînd '— în te- 
msitii art. 94 din Legea 
eiectoraiă — procesele ver
bale alp comisiilor electo
rale de circumscripție cu 
privire la rezultatele ale- 

: gerilor de: deputați în Ma-

rea Adunare Națională din 
ziua de 9 martie 1980, a 
constatat următoarele:

In listele de alegători au 
fost înscriși 15 631 351 ce
tățeni.

Din numărul total al a- 
legătorilor înscriși in liste

s*au prezentat . la vot 
15 629 098 alegători, ' adică 
99,99 la sută.

Pentru candidații Fron
tului Democrației și Unită- 

votat 
adică

tii Socialiste au
15 398 443 alegători,
98,52 la sută din numărul

total al alegătorilor care 
au luat parte la vot.

Au votaț.-'contra 230 611 
alegători, adică 1,48 la su
tă din numărul total al , 
votanților.

Au fost declarate nule 
44 voturi.

în cele 369 civcumaprip- 
i electorale :iu fost depu- 
> 598 candidaturi, dîn.ca- 
• în 151 circumscripții cî- 

două candidaturi și în 
l circumscripții cite trei

ții
.se
re
te
39 ____ . . . .
candidaturi.

în temeiul prevederilor

Legii electorale, comisiile 
electorale au declarat aleși 
369 deputațț în Marea A- 
dunăre Națională.

Rezultatele alegerilor de 
deputați în Marea Aduna
re Națională, pe județe,- 
sint umțățoarele :

cifre 
absolute

Județul Nr. circ, 
electorale

Nr. total 
al când, 
propuși

Nr. alegă
torilor 
potrivit 

listelor de 
alegători

1 2 3 1 4

voturi exprimate
Voturi pentru candidații 
Frontului Democrației și 

Unității Socialiste
Voturi contra Voturi nule

5

’/o

6

Cifre 
absolute

I 7 I

’/o

8

Municipiul
București x 33 55 . .1 586 176 1 585 997 99,99 ' 1 578 064 99,50
Alba 7 15 290 597 290 583 100,00 288 100 99,15
Arad 8 îs - .4,; 395.121 395 121 100,00 388 319 98,28
Argeș 11 17 441 952 441952 100,00 437 527 99,00
Bacău 11 19 441 846 441 814 99,99 434 373 98,32
Bihor 11 15 461 238 461 238 100,00 457 315 99,15
Bistrița-Năsăud ■ 5 7 198 595 198 572 99,99 195 231 98,32
Brăila 6 9 272 279 272 252 99,90 269 990 99,17
Brașov 10 17 446 681 446 650 99,99 430 225 96,32
Botoșani 8 12 297 365 297 365 100,00 293 795 98,80
Buzău 9 14 369 271 369 204 99,98 .-. 365 765 99,07
Caraș-Severin 7 12 293 862 293 824 99,99 293 064 99,74
Cluj 12 . 24 533 962 533 909 99,99 521 435 97,66
Constanța 10 15 490 543 490 469 99,98 477,412 ’ . 97,34
Covasna 4 6 148 083 148 073 99,99 143 750 ' 97,08
Dîmbovița 8 13 346 823 346 823 100,00 344 534 99,34
Dolj 13 21 555 091 555 086 100,00 547 348 98,61
Galați 10 15 395 021 ‘ 394 956 99,98 393 571 99,65

Cifre 
absolute

Cifre 
absolute •/,

10 11 12

40,50
0,85
1,72

I

1

20

Total general

Gorj 6 10 251 242 251 242 100,00 248 826 99,01 2 416 ■ 0,96 ■ T7*'

Harghita . 6 ‘ 8 ■ 229 814 229 794 99,99 225 544 98,15— • 4 250 1,85 ...... ■■■
Hunedoara 9 16 380 639 380 623 100,00 376 853 99,01 3 770 0,99
Ialomița 7 10 263 836 263 813 99,99 260898 98,90 2 915 « 1,10
lași 13 20 484100 484 100 100,00 474 793 98,08 9 307 1,92
Ilfov 13 20 568 194 568 145 99,99 559 879 98,55 8 266 1,45 I •>
Maramures 8 . 14 338 501 338 467 99,99 332 221 98,15 ■ 6 233 ' - 1,84
Mehedinți '5-; 9 230 669 230 655 99,99 230 571 99,96 84 0,04
Mureș 10 17 425 202 425 181 100,00 414115 97,40 11 066 1 2,60
Neamț 9 15 363 607 363 599 100.00 352 896 97,06 to 7o:: '3 . 3.91 -
Oii 9 13 376 016 375 871 99,96 371 885 98,94 ■ - , 3 1,06 9Prahova 14 22 592 783 592 603 99,97 571 150 96,38 21 451 . 3,62 zi
Satu-Mare 7 11 264 932 264 932 100,00 261 284 98,62 3 648 1,38
Sălaj 5 8 189 918 189 918 100,00 189 553 99,81 365 0,19
Sibiu 8 12 336 0.71 336 071 1.00,00 323 025 96,1.2 . 13 046 3,88
Suceava 11 18 419 609 II;419 609 100.00 419197: : 99,90 O’c ’4Î2i'-,c.- 0,10
Teleorman 9 16 395 305 395 244 99,98 392 783 99,38' • 2 461 0,62
Timiș 12 19; 549 051 548 685 99,93 538 756 98,19 9 929 3 V 1,81
Tuleea ; 4 ■--/ 8 179 818 179 815 O 100,00 177 922 98,95 , 1 893 1,05
Vaslui 8 12 276 486 276 465 99.99 273 640 98,98 2 825 1.02
Vîlcea ' 7 1T 295 938 295 314 99,79 289 814 98,14 5 497 1.86 •• ”3
Vrancea 6 9 255 114 .255 061 99,98 : 253 020 99,20 2 044 0,80 —

369 598 15 631 351 15 629 098 98,52 230 611 1.48 44

La Comisia Electorală Centrală nu s-au depus contestații cu privire la operațiunile comisiilor electorale de circumscripție.
Comisig "Electorală C entrală, înregistrînd rezul latele alegerilor 

Socialiste România, const ată alegerea deputaților în Marea Adunare
din cele 369 circumscripții, i'n tem eiul art. 28 lit- a din Legea electorală a Republicii 
Națională.

Expresie a sentimentelor de profundă prețuire, 
de dragoste și recunoștință fată de secretarul 

general

♦

al partidului, tovarășul NiCOLAE CEAUSESCU
Comisia Electorală Cen

trală informează că în 
Circumscripția nr. 1 ,,23 
August", din Municipiul 
București, unde a candi
dat pentru Marea Aduna
re Națională tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu, toți a- 
lcgătorix. înscriși pe liste
le electorale s-au prezen- 
lat la secțiile de votare, 
neinfeg:strîndu-se " nici 
un vot împotrivă și nefi- 
înd mei .un vot anulat. De 
asemenea, pentru tovarășul’ 
Nicolae Ceaușeseu au vo
tat toți cetățenii Republi
cii Socialiste România a-, 
ilați în afara granițelor 
țării în misiune permanen
tă sau temporară.

Toți cei 72 221 de alegă
tori și-au dat votul pen
tru tovarășul Nicolae, 
Ceaușeseu, secretarul 
neral al partidului, pre-

ședințele Republicii So
cialiste România.

Expresie elocventă 
sentimentelor de profun
dă prețuire de dragoste și 
recunoștință . față de se
cretarul general al parti
dului, Unanimitatea im
presionantă a voturilor 

“pune încă o dată în lumi
nă unitatea de neclintit ă 
poporului în jurul parti
dului, acordul deplin fa
ță de programul de fău
rire a societății socialist” 
multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre 
comunism, față de, stră
lucita politică internă și 
internațională; promova
tă cu consecvență și clar
viziune de partidul și 

ge. '.statul nostru, înțruchi- 
pînd cefe mai înălțătoare

a

aspirații ale națiunii noas
tre socialiste.

Votul unanim acordat 
la 9 martie tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu eviden
țiază sentimentele de ne
țărmurit atașament și î- 
nalt respect pentru ma
rele exemplu de gîndire 
și acțiune : revoluționară, 
patriotică a conducătoru
lui partidului și statului 
nostru, convingerea pro
fundă a tuturor cetățeni
lor țării că, prin alegerea 

: celui mai iubit fi(1 aL po
porului nostru în forul 
suprem legislativ al ță
rii, România socialistă va 
urca pe noi și mărețe 
culmi de progres și civili
zație, de prosperitate și 
fericire, înfăptuind nea- 

■ bătut istoricele hotărî fi a- 
doptate de Congresul al 
XH-lea al Partidului Co
munist Român.

Lista deputaților 
din județul Hunedoara aleși în 

Marea Adunare Națională
1. URSU loan — circumscripția electorală 

nr. 1 Deva — Est
2. HORIA Didona — circumscripția electo

rală nr. 2 Deva - Vest
NICULESCU Mihai — circumscripția elec
torală nr. 3 Hunedoara — Est
FAUR Sabin — circumscripția electorală 
nr. 4 Hunedoara — Vest
FLUCSĂ Maria — circumscripția electo

rală nr. 5 Hațeg
CIUCU ION — circumscripția electorala 

nr. 6 Petroșani
NEMEȘ Vasile — circumscripția electora
lă nr. 7 Lupeni
BRÎNDUȘA Elena — circumscripția elec
torală nr. 8 Orăștie
FAUR Voicu — circumscripția electorală 
nr. 9 Brad.

Mica publicitate

t

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Cazul Gorgo- 
nova, seriile I-II; Repu
blica: Umbrele verii fier-

binți : Unirea : Pe ur
mele documentului 99.

PETRILA : Pline cu
nuci.

LONEA : Certificat de 
pauperitate.

ANINOASA : Cameră 
cu fereastra spre mare.

VULCAN — Luceafă
rul: întoarcerea acasă ;

LUPENI — 
Ghinioniștii; 
rest : Legea

TV
10,00 Teleșcoală. .11,90 

Film serial: Dallas — 
Compania petrolieră 
Ewing. 16,00 Telex. 16 05 
Teleșcoală. 16,30 Curs de 
limba engleză. 16,50 Din

3.

4.

5.

â

7.

CONVOCATOR
Casa de Ajutor Reci

proc a Pensionarilor, 
Petroșani convoacă 
membrii săi la confe
rință de dare de sea- ' 
mă, ce va avea loc în 
ziua de 13 martie 1980, 
ora 10, în sala mică a 
Casei de cultură din 
Petroșani.

ORDINE DE ZI :
1. Dare de seamă a 

Comitetului de con
ducere pe anul. 1979, 
prezentarea contului de 
execuție 1979 și a pro
iectului de buget pe 
1980.

2. Raportul Comisiei 
de Cenzori.

3. Prezentarea pro
iectului de hotărire 
pentru aprobare.
(219) Comitetul

9.
Predoșa- 

eu a din că 
ful-

Cultural :
Muncilo- 

e lege,

8.

țările socialiste. 17,15 Al
manah pionieresc, 17,35
Cintec și joc. ,17,55 La 
ordinea zilei în agricul
tură. 18,25 întrebări 
și răspunsuri. 18,50 1001 
de seri. 19,00 Telejur
nal. 19,25 Ancheta TV. 
„Cît de posibil este-, 
imposibilul". 1 19,50 Sca

ră de teatru : Gotz 
von Berlichingen, de.
J. W. Goethe 21,10 
Ritm și melodie. 21,35 
Telejurnal.

ANUNȚ I)E FAMILIE
FAMILIA 

nu anunță 
durere încetarea
gerătoare din viață a 
scumpului lor soț și- 
tată

Constantin Predoșâmi
Inmormîntarea va a- 

vea loc Ia Vulcan, 
miercuri, 12 martie, ora 
13,30 din bulevardul 
Victoriei,, bloc G4. (228)
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