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m wASvie In intîmpinarea 

alegerilor de deputați 

Adunări cetățenești 
de întîinire a candidaților 
de deputați cu alegătorii

In ziua de 11 martie. Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. s-a întrunit în 
ședință, sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în legătură cu înceta
rea din viață a tovarășului Konstantin 
Ustinovici Cernenko, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Comitetul Politic Executiv a păstrat un 
moment de reculegere în memoria tova
rășului Konstantin Ustinovici Cernenko.

T E L E G

Comitetul Politic Executiv a luat urmă
toarele liotărîri:

O delegație de partid și de stat, condu
să de secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, să participe Ia funeraliile to
varășului Konstantin Ustinovici Cernenko.

In ziua de 13 martie, ziua funeraliilor, 
se declară doliu național.

In această zi; posturile de radio și te
leviziune, precum și instituțiile artistice 
vor prezenta programe adecvate.

RAMĂ
COMITETULUI CENTRAL AL
PARTIDULUI COMUNIST AL UNIUNII SOVIETICE
PREZIDIULUI SOVIETULUI SUPREM AL 
UNIUNII REPUBLICILOR SOVIETICE SOCIALISTE

MOSCOVA

Participare responsabilă la înfăptuirea 
programului de dezvoltare economico-socială

Un amplu și viu dialog 
cetățenesc pe tema marilor 
înfăptuiri din actuala legis
latura asupra perspective
lor mărețe prefigurate de 
documentele Congresului 
al XIH-lea — platforma 
electorală a F.D.U.S. pen
tru dezvoltarea întregii 
noastre patrii, a avut loc 
ieri în tradiționala sală a 
întrunirilor publice de la 
Lupeni — Palatul cultural. 
Dialogul a fost prilejuit de 
întîlnirea candidaților de 
deputați penti u Marea A- 
dunare Națională — ing. Iu
lian Costescu, director ge
neral al C.M.V.J. și ing* 
Gheorghe Marchiș, direc
torul I.M. Lupeni — cU ale
gătorii din circumscripția 
electorală nr. 7 Lupeni a 
M.A.N.

La întîinire au partici
pat sute de mineri din Lu
peni, Uricani și Vulcan, 
preparatori, filatori, cons
tructori, lucrători din uni
tățile comerciale, presta
toare de servicii, din învă- 
țămînt și de ocrotire a 
sănătății, pensionari și cas
nice. Adunarea a fost des
chisă de tovarășul Viorel 
Faur, prim-secretar al Co
mitetului municipal do 
partid, primarul munici
piului. După ce a subliniat 
semnificația deosebită în 
viața noastră social-poli- 
tică a alegerilor de depu
tați în Marea Adunare Na
țională și consiliile popu
lare, marile înfăptuiri din 
legislatura actuală care 
se integrează în amplul 
proces de intensă ascensi
une a României socialiste 
în Epoca Ceaușescu, vorbi
torul a subliniat că alege
rile de la 17 martie au și 
înțelesul profund al unani
mei opțiuni do viitor: ale- 
gînd candidații F.D.U.S., 

Bilanțul rodnic al actualei legislaturi, perspectivele celei viitoare

în centrul dialogului intre candidați și
dialoguluiProfunzimea

purtat între candidații 
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste pentru 
Marea Adunare Naționa
lă și consiliile populare și 
alegători s-a caracterizat 
printr-un climat de lucru 
de puternică angajare mi
nerească de a răspunde 
prin fapte demne de mun
că la îr demnur ile și sarci
nile trasate de conduce
rea partidului, personal 
de tovarășul Nicolae
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, pentru 
realizarea producției de 
cărbune în acest an.

Intîmirile de lucru ale 
candidatului F.D.U.S. pen
tru circumscripția electo
rală nr. 6 în M.A.N., tova
rășul Marin Ștefanache, 

ne vom alege în fruntea 
obștii cei mai buni fii ai 
poporului pentru a înfăp
tui exemplar, împreună cu 
întreaga națiune, istorice
le hotărîri ale Congresu
lui al XlII-lea al partidu
lui, pentru ridicarea pa
triei pe noi culmi ale pro
gresului și civilizației so
cialiste.

In cadrul adunării au 
luat cuvîntul alegătorii 
sing. Paul Grasu, șef de 
brigadă la mina Lupeni, 
Constanța Stan, maistru 
filator la I.F.A. „Vîscoza", 
Oliviu Florea, maistru 
principal la uzina de pre
parare Lupeni, ing. Gheor
ghe Modoi, directorul I.M. 
Bărbăteni, Frideric Dara- 
dics, directorul E.G.C.L. 
Vorbitorii au raportat rea
lizările cu care întâmpină 
colectivele lor alegerile de 
la 17 martie, dînd glas ho- 
tărîrii unanime a tuturor 
alegătorilor de a munci 
cu dăruire și răspundere (Continuare în pag. a 2-a)

Aspect de la adunarea electorală din Lupeni.

ministrul minelor, și alegă
tori, întîlniri ce au avut 
ioc ieri în orașul Petrii a — 
la minele Lonea șf Petri- 
la —și la mina Dîlja, la 
care au participat sute de 
mineri, preparatori, cadre 
tehnico-inginerești, alți oa
meni ai muncii, s-au cons
tituit într-un fructuos dia
log de lucru. La aceste în
tîlniri au participat și’ 
candidați de deputați în 
circumscripțiile electora
le județene, municipale și 
orășenești.

La dialogul purtat între 
candidatul F.D.U.S. pentru 
M.A.N. și alegători, a 
fost prezent tovarășul Vio
rel Faur, prim-secretar al 
Comitetului municipal de 
partid, care a înfățișat re
alizările obținute în a- 

pentru înfăptuirea integra
lă a sarcinilor ce le revin 
în cadrul planului de dez
voltare economico-socială 
în profil teritorial, din 
grandiosul program de în
florire multilaterală a 
patriei. Vorbitorii au făcut 
numeroase propuneri pri
vind urgentarea lucrărilor 
de construcție a noului bu
levard, concomitent cu fi
nalizarea viitorului centru 
civic al orașului, construi
rea unui drum de ocol 
pentru transport, paralel 
cu noua cale ferată pen
tru a descongestiona zona 
centrală de traficul greu; 
elaborarea unui plan de 
amplasare, în cadrul schi
ței de sistematizare, a u- 
nor anexe gospodărești, 
crearea unei pepiniere de 
pomi fructiferi și arbori 
ornamentali pentru plan
tarea zonelor virane elibe
rate de fostele construcții.

ceastă legislatură și pers
pectivele de viitor ale o- 
rașului Petrila, ca dealt
fel, ale întregului munici
piu.

Prezența în mijlocul 
minerilor, a alegătorilor, a 
tovarășului Marin Ștefana
che a însemnat abordarea 
in spirit lucrativ, de cău
tări atente, a soluțiilor ca
re să conducă atît la creș
terea extracției de cărbu
ne energetic și cocsifica- 
bil de bună calitate, cit 
și ia îmbunătățirea conti
nuă a condițiilor de mun- 
eâ și viață ale minerilor, 
ale locuitorilor orașelor 
Petroșani și Petrila, din 
circumscripția electorală 
în care candidează pentru 
M.A.N. Cei care au luat 
cuvîntul la întîlnirile de

Am aflat cu adincă mih- 
nire vestea încetării din 
viață a tovarășului Kons
tantin Ustinovici Cernen
ko, secretar general al Co
mitetului Central al Parti
dului Comunist al Uniunii 
Sovietice, președintele
Prezidiului Sovietului Su
prem al Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialiste.

In numele Comitetului 
Central al Partidului Co
munist Român, al Consi
liului de Stat și al Guver
nului Republicii Socialiste 
România, al poporului ro
mân și al meu personal, 
exprim Comitetului Cen
tral al P.C.U.S., Prezidiu
lui Sovietului Suprem și 
Guvernului U.R.S.S,, co
muniștilor și popoarelor 
sovietice cele mai profunde 
condoleanțe pentru pier
derea grea suferită prin 
încetarea din viață a to

alegători
lucru, Marcu Androne, Du
mitru Grunță, Constantin 
Spafiu, Ion Radu,- Vasile 
Pavel, Nicolae Tătar, Aurel 
Marhan, loan Cherecheș, 
Aurel Negru, Tivadar Dol- 
ha, Gheorghe Bradu, Ilie 
Bălănescli, Viorel Boantă, 
Ilie Păducel, Kovacs Eme
tic, Knebel Rinhold, Mi
hai Cosma, Nagy Emeric și 
Nicolae Toma, au făcut o 
seamă de propuneri care 
vizează: asigurarea con
dițiilor materiale și uma
ne, a forței de muncă ca
lificată care să conducă la 
realizarea ritmică a sarci
nilor de plan în condiții 
de calitate și eficiență eco
nomică: suplimentarea pla
nului de apartamente; sis-

(Contlnuaro în pag. a 2-a) 

varășului Konstantin Us
tinovici Cernenko.

In (ara noastră sînt bi
ne cunoscute personalita
tea Și îndelungata activita
te revoluționară ale tova
rășului Konstantin Cer
nenko, militant de seamă 
al Partidului comunist și 
al statului sovietic, care 
și-a consacrat viața înfăp
tuirii politicii P.C.U.S. de 
edificare a socialismului și 
comunismului în Uniunea 
Sovietică. In funcțiile de 
înaltă răspundere încredin
țate de partid, iar în ulti
ma parte a vieții sale — 
în calitate de secretar ge
neral al Comitetului Cen
tral al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice 
și președinte al Prezidiu
lui Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. —, tovarășul 
Konstantin Cernenko a 
adus o mare contribuție la

NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general 

al Partidului Comunist Român 
Președintele Republicii Socialiste România

Pe marginea recentei ședințe 
a Comitetului Politic Executiv 

âTc.C. al P.C.R.

Măsuri eficiente pentru 
realizarea integrală 

a producției anului 1985
PROGRAMUL PEN

TRU REALIZAREA
PRODUCȚIEI DE CĂR
BUNE PREVĂZUTĂ IN 
PLAN PE ANUL 1985, 
examinat și aprobat în 
ședința Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R., care a avut loc 
în 9 martie, sui) președin
ția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar ge
neral al partidului nos
tru, elaborat pe baza sar
cinilor trasate de condu
cerea partidului, perso
nal de Președintele Româ
niei socialiste, stabilește 
măsurile necesare pentru 
îndeplinirea integrală și 
în bune condiții a planu
lui la producția de cărbu
ne pe acest an. O măsu
ră deosebit de importan
tă, izvorîtă din realități
le obiective ale econo
miei noastre naționale, 
mai ales în urma con
fruntării cu greutățile pri
cinuite de asprimea a- 
cestei ierni grele, preve
de reeșalonarea produc
ției de cărbune pe anul 
1985 prin reducerea aces
teia față de prevederile 
planului în sezonul rece 

elaborarea și transpune
rea în viață a politicii in
terne și externe a parti
dului și statului sovietic, 
la perfecționarea societă
ții socialiste dezvoltate în 
Uniunea Sovietică, a pro
gramelor de dezvoltare e- 
conomico-socială ' multila
terală a patriei. In același 
timp, el a militat pentru 
triumful cauzei păcii, des
tinderii și colaborării in
ternaționale, pentru înfăp
tuirea aspirațiilor vitale ale 
popoarelor de preîntîm- 
pinare a unui război nu
clear, pentru oprirea cursei 
înarmărilor și interzice
rea militarizării spațiului 
cosmic, pentru reducerea 
armelor nucleare pînă la 
eliminarea lor totală din 
Europa și din lume, pentru

(Continuare în pag. a 4-a)

— lunile ianuarie și 
decembrie — și majora
rea ei corespunzătoare 

pentru recuperarea în res
tul anului, în principal în 
trimestrele II și III. Bi
neînțeles, această reeșa- 
lonare cuprinde și livră
rile de cărbune energe
tic către unitățile benefi
ciare, în conformitate cu 
programul de producție 
de energie electrică în 
centralele pe cărbune, cît 
și livrările de cărbune 
către populație.

Prevederea cuprinsă 
în program trebuie să de
termine întreprinderile 
miniere, consiliile oame
nilor muncii la acțiuni 
ferme și hotărîte, la mă
suri concrete, eficiente 
care să asigure creșterea 
necontenită a producți
ei de cărbune mai ales în 
trimestrele II și III, ast
fel îneît să poată fi recu
perată întreaga produc
ție de cărbune eșalonată 
pentru această perioadă 
Sarcina este deosebită 
pentru că, în conformita-

(Continuare în pag^ a 4-a)
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! Festivalul național „Cîntarea României“

Intr-o atmosferă de mun
că și responsabilitate pen
tru înfăptuirea programu
lui stabilit de recenta șe
dință a Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al 
P.C.R. în vederea reali
zării producției de cărbu
ne prevăzută în plan pe 
anul 1985, în Valea Jilui 
continuă întîlnirile candi- 
daților Frontului Demo
crației și Unității Socialis
te pentru apropiatele ale
geri de la 17 martie, cu 
alegătorii. Studenții și ca
drele didactice din Insti
tutul de mine, oamenii 
muncii de la I.A.C.M.M. și 
de la I.U.M. Petroșani s-au 
întîlnit duminică diminea
ța, în adunări separate, 
cu tovarășul Marin Stefa- 
nache, membru al C.C. al 
P.C.R., ministrul minelor, 
candidat în circumscripția 
electorală 6 Petroșani a 
Marii Adunări Naționale. 
La aceste întîlniri de lu
cru cu alegătorii a parti
cipat tovarășul Viorel 
Faur, prim-secretar al Co
mitetului municipal de 
partid. Desfășurată în noul 
și modernul amfiteatru din. 
pavilionul cuprinzînd spa
ții de învățămînt care 
s-au construit în anii ac- 
tuaulei legislaturi, aduna
rea a avut un pregnant

Adunări cetățenești de înfîlnâre a 
candidațiior de deputați cu alegătorii

Răspundere unanimă pentru calitatea 
muncii și realizarea sarcinilor economice

caracter de lucru, prileju
ind atît sintetizarea im
portantelor realizări obți
nute în învățămîntul supe
rior minier din Petroșani, 
cît și expunerea perspec
tivelor de dezvoltare și 
modernizare, de integrare 
complexă, multilaterală a 
îrivățămîntului cu cerceta
rea, proiectarea și produc
ția. Intîlnirea a fost ca
drul în care tovarășii prof, 
dr. ing. Dumitru Fodor, 
rectorul institutului, prof, 
dr. ing. Ioan Marian, stu
denții Simona Nechiti, Ilie 
Tănăsescu și Adrian Imre, 
șef lucrări ing. Șomlo Ște
fan, conf. dr. ing. Andrei 
Ianăș au prezentat princi
palele preocupări pentru 
calitatea pregătirii știin
țifice, tehnice, practice și 
educative a studenților, vi
itori specialiști care vor 
contribui la creșterea pro
ducției de cărbune prin 
aplicarea tehnicii și tehno
logiilor moderne. In ve
derea înfăptuirii acestui 
obiectiv s-au formulat pro
puneri vizînd dotarea insti
tutului cu calculatoare, a- 
menajarea unui centru de 
calcul și documentarea 
științifică, sistematizarea 
zonei prin construirea unei 
cantine de mare capacita
te, a unui club cultural 
studențesc, a unui cămin 
studențesc. In încheierea 
întilnirii tovarășul Marin 

Participare responsabilă

Ștcfanache a subliniat fap
tul că, odată cu grija față 
de perfecționarea învăță- 
mîntului superior minier, 
Institutul de mine trebuie 
să participe activ la îmbu
nătățirea proceselor teh
nologice din minerit, prin 
valorificarea gîndirii teh
nice în activtatea produc
tivă.

Dialogul de lucru a 
continuat cu constructorii 
de la I.A.C.M.M. Petroșani, 
unitate economică ce are 
importante sarcini în acest 
gn, Preocupați în primul 
rînd de căile și metodele 
de realizare a planului e- 
conomico-financiar din a- 
cest ultim an al actualu
lui cincinal, însuflețiți de 
istoricele hotăiîri ale Con
gresului al XIII-lea al 
partidului și mobilizați de 
Manifestul F.D.U.S., vorbi
torii — ing. loan Lăsat, 
Constantin Munteanu, Rizi 
Carol, Hellberg Ostvald, 
Ionel Cazan, loan Șuvaru, 
Constantin Dincă, Kifert 
David, Schmider Wilhelm, 
Dorina Cesăuan, Luca Su- 
ciu — și-au pus în valoare 
spiritul civic făcînd pro
puneri privind definitiva
rea urbanizării, îmbună
tățirea transportului în 
comun și modernizarea șo
selelor, alte aspecte edili- 
tar-gospodărești de larg 
interes cetățenesc. Partici- 
panții și-au exprimat în 

unanimitate hotărîrea de 
a întîmpina alegerile de 
la 17 martie cu rezultate 
cît mai bune în construi
rea noilor capacități de 
producție în minerit.

Constructorii de utilaj 
minier de la I.U.M. Petro
șani au participat la o în- 
tîlnire de lucru cu tovară
șul Marin Ștefanache. Oa
menii muncii din această 
întreprindere, care s-a 
transformat în anii actua
lei legislaturi într-o uzină 
modernă ce produce uti
laje și instalații pentru 
minerit au reliefat grija 
muncitorească pentru ca
litatea produselor fabri
cate. loan Predoi, Vasile 
Magheru, Vasile Dogaru, 
Ion Rogobete, Iuliu Paster- 
nac, Gabi Matei, Pompi- 
liu Ingustu și Iosif Kele- 
men, directorul întreprin
derii, au vorbit despre ne
cesitatea unei continue și 
bune aprovizionări a uni
tății cu diverse materiale, 
propunînd construirea sau 
amenajarea unor utilități 
sociale și cultural-educati
ve pentru oamenii muncii 
din întreprindere. Intîl- 
nirea s-a încheiat într-o 
atmosferă de puternică an
gajare a oamenilor muncii 
de a întîmpin.a alegerile 
de la 17 martie prin rezul
tate superioare obținute 
în domeniul calității și fi
abilității utilajelor și echi
pamentelor destinate mi
nerilor Văii Jiului.

T. SPATARU

Formațiile corale au încheiat 
etapa municipală

1 Sîmbătă, sala de spec- 
tacole a Casei de cultură 

i a sindicatelor din Petro- 
î șani a găzduit ultimul 
i act al etapei municipale 
i a festivalului național 
i „Cîntarea României"; s-au 
; prezentat pe scenă coru- 
1 rile. Spectacolul a fost 
:: deschis de corul „Frea- 
i matul adîncului", din Pe- 
; trila, formație pare a 
: prezentat în concurs un 
; repertoriu dificil, bine 
s executat, dovedind astfel 
î largi posibilități inter- 
î pretative.

A urmat apoi corul fe
minin al sindicatului în
vățămînt din Petrila, cor 

î ce a impresionat printr-o 
i sonoritate caldă, plăcu- 
1 tă. Grupul coral-cameral 
i „Armonia" al sindicatu- 
i lui în.vățămînt Petro- 
| șani — Școala generală 
î nr. 1, formație alcătuită 
i din profesori de muzi- 
; că, a abordat un reperto- 
; riu greu, fiecare membru 
; al formației dovedindu- 
i se a fi un interpret cu 
î reale calități artistice. 
: De la Vulcan s-au pre-
ș zentat pe scenă corul 
i mixt al clubului sindica- 
i telor, o formație de la 
; care așteptăm mai mult, 
î și grupul coral cameral 

in. limba maghiară unde 
i — apreciază juriul con- 
i cursului din care a fă- 
i cut parte și tovarășa Sil- 
I via Secrieriu, dirijor, ca- 
; dru didactic la Conser- 
; vatorul „Ciprian Porum- 
: bescu" din București — e- 
: xistă încă disponibilități 
; artistice nevalorificate su- 
: ficient.
; Corul de cameră fe

minin al Sindicatului înr 
vățămînt Petroșani are de 
rezolvat încă o serie de 
probleme de omogenizare 
a vocilor, de emisie ^i 
susținere a sunetului.

A plăcut corul mixt din i 
Uricani prin pasiunea cu î 
care cîntă, prin alegerea i 
unui repertoriu adecvat , 
posibilităților formației, j 

In încheierea concer- ș 
tului, corul “Amonii ti- = 
nere", formație reprezen- ; 
tativă a tineretului din i 
Valea Jiului, în plină = 
afirmare, alcătuită din : 
muncitori din cadrul
I. U.M.P. și studenți de 
la Institutul de mine s-a 
impus net prin calitățile 
vocale, prin prezența a- 
greabilă pe scenă, prin 
frazare muzicală. Cei 60 
de tineri s-au dovedit a 
fi cu toții adevărați iubi
tori ai muzicii corale, 
interpreți pasionați ai te
zaurului coral românesc, 
prezența lor pe scenă re- 
prezentînd un frumos o- 
magiu adus tradiției co- i 
rale în. Valea Jiului.

Ne-a surprins lipsa to- i 
tală a Lupeniului din ș 
concursul coral. Cauze ? i 
Unele sînt obiective, alte- ; 
le — subiective. In orice ș 
caz, vom reveni asupra i 
acestei teme.

Urmează etapa superi- ș 
oară a festivalului, etapă î 
la care exigențele sînt j 
mult crescute. Tuturor i 
formațiilor li se cere a- i 
cum o intensificare a re- i 
petițiilor, un efort su- ; 
plimentar astfel îneît să i 
putem raporta noi suc- i 
cese si în acest domeniu, i
II. ALEXANDRESCU i

(Urmare din pag. 1)

Vorbitorii au făcut referiri 
la îmbunătățirea trans
portului în comun, la co
relarea curselor locale 
pe calea ferată cu progra
mul unităților economi
ce și a acceleratelor care 
trec prin Petroșani, pre
cum și la necesitatea îm
bunătățirii dotării tehni- 
co-materiale a E.G.C.L. pe 
măsura dezvoltării locali
tăților, a construcțiilor de 
locuințe, a complexității 

acestora.

(Urmare din pag. I)

tematizai ea și moderniza
rea centrului civic și în
ceperea lucrărilor de ter- 
moficcre a orașului; îm
bunătățirea transportului 
în comun; dezvoltarea e- 
tapei a doua a preparației 
Petrila și alte probleme so
ciale și edilitar-gospodă- 

rești, astfel ca viața și 
munca minerilor, a fami
liilor lor să se ridice Ia 
noi cote de progres și ci
vilizație. Paralel cu propu
nerile făcute cei care au 
luat cuvîntul s-au angajat 
să răspundă îndemnurilor 
secretarului general al 
partidului de a extrage în 
cinstea alegerilor de la 17 
martie, și pe întregul an, 
cantități sporite de cărbu
ne, exprimîndu-și hotărî
rea de a-și da votul lor 
candidaților Frontului De
mocrației și Unității Socia
liste.

Candidatul de deputat în

Rozalia Telin — mo
deller la I.C. Vulcan, u- 
na dintre muncitoarele 
cu care colectivul de 
muncă de aici se mîn- 
drește.

Intr-o deplină unanimi
tate vorbitorii au dat glas 
hotărîrii alegătorilor pe 
care îi reprezintă de a 
vota cu toată încrederea 
candidații F.D.U.S. pro
puși pentru alegerile de 
la 17 martie.

In continuare, din par
tea celor doi candidați de 
deputați, a vorbit ing. Iu
lian Costescu, directorul 
general al C.M.V.J., care a 
înfățișat grandiosul pro
gram de muncă și înfăp
tuiri cu care se prezintă 
F.D.U.S. la actualele ale

În centrul dialogului
M.A.N., tovarășul Marin 
Ștefanache, a asigurat pe 
alegători că va acționa pen
tru soluționarea propune
rilor făcute, iar prin măsu
rile stabilite în ședința din 
9 martie a Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prin grija perma
nentă ce le-o poartă secre
tarul general al partidului, 

geri, în baza hotărîrilor 
istorice ale Congresului al 
XIII-lea al partidului, sar
cinile de răspundere ce 
revin minerilor Văii Jiului 
în dezvoltarea bazei ener
getice a tării.

Adunairfe s-a constituit 
într e puternică manifes
tare a voinței unanime a 
alegătorilor de a vota la 
17 martie candidații 
F.D.U.S., de a înfăptui e- 
xemplar politica partidu
lui de înflorire multilate
rală a patriei noastre so
cialiste.

tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, înfăptuirea pro
gramului adoptat va asigu
ra minerilor cele necesa
re pentru a-și onora e- 
xemplar sarcinile la pro
ducția de cărbune pe acest 
an și în viitorul cincinal, 
concomitent cu îmbunătă
țirea condițiilor de viață 
și bunăstare.

Delimitarea teritorială a 
secțiilor de votare»

PETRILA
• SECȚIA DE VOTARE NR. 98 —

CLUBUL MUNCITORESC, cuprinde stră
zile: Nicolae Bălcescu, Castanilor, Căr
bunelui, Cocoșului, Cremenii, Digului, 
Florilor, 11 Iunie, Karl Marx, Minei, 7 
Noiembrie, blocurile: 6, 7, 8, 9, 10 și 11, 
Primăverii, Prundului, Prevcscior, Pri
vighetorilor, Republicii, nr. 1—37, nr. 
2—78 și blocul 31, Roșia, Rîndunicii, A- 
lexandru Sahia, Trandafirilor, Victoriei, 
Vânătorilor, Tudor Vladimirescu și că
minul de ncfamiliști, Vulturului: 1—8, 
Zorilor.

• SECȚIA DE VOTARE NR. 99 —
ȘCOALA GENERALA NR. 1, cuprinde 
străzile: 7 Noiembrie, blocurile: I, 2, 3, 
4 și 5, Republicii, nr. 69—71 și blocurile: 
73, 79 și 54, Romanilor, Mihail Sadovea- 
nu, Aurel Vlaicu, Bicaz, cu căminul de 
ncfamiliști, cart. Tudor Vladimirescu, 
blocurile: 36 A, 36B, 36C, 36D, 37, 38, 
39A, 36F, 36G, 36E, 39B și 86.

• SECȚIA DE VOTARE NR. 100 —
ȘCOALA GENERALA NR. 6, cuprinde 
străzile: Dacilor, Jiului, Republicii, nr. 
89—105, nr. 152—154 și blocul 55, cart.: 
Minerul, blocurile: 105, 106, 109, 104 și 
107, 8 Martie, blocurile: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 11 și 42.

• SECȚIA DE VOTARE NR. 101 —
ȘCOALA GENERALA NR. 5, cuprinde 
cartierul: 8 Martie, blocurile: 8, 9, 10, 
12, 13, 14, 18, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 
55 si 56, strada: Republicii, nr. 160—162.

• SECȚIA DE VOTARE NR. 102 —
ȘCOALA GENERALA NR. 5, cuprinde 
cartierul 8 Martie, blocurile: 16, 17, 19, 
20, 28, 29, 30, 31, 32, 25, 34, 35, 37, 45, 
52, 53, 54, 57 și 58, strada: Republicii, nr. 
164—180.

SPECTACOL. Radio- 
televiziunea Română în 
colaborare cu Consiliul
culturii și educației soci
aliste și Comitetul ju
dețean de cultură și edu
cație socialistă Hune

doara organizează mîine, 
în sala Teatrului de 
Stat „Valea Jiului", un 
spectacol cu public inti
tulat „Cîntarea Români
ei — de pe marea scenă 
a țării, pe micul ecran". 
Iși dau concursul cele 
mai valoroase formații 
artistice de amatori din 
municipiu și județ, inter

• SECȚIA DE VOTARE NR. 103 —
LICEUL INDUSTRIAL, cuprinde străzi
le: 23 August, Crinului, Democrației, 
Lunca, Luminii, Mesteacănului, Picții, 
Republicii, nr. 178—271, nr. 196—240, 
Scînteii, Taia, Tăii, cartierul: 8 Martie, 
blocurile: 22, 23, 24, 26, 27 și 33.

• SECȚIA DE VOTARE NR. 104 —
ȘCOALA GENERALA NR. 2, cuprinde 
cartierul: Eminescu, blocurile: Al, A2, 
A3, A4 și 02, străzile : 6 August, blocu
rile 1—8, Bobîlnei, Budapesta, Ciocîrliei, 
Decebal, bloc 1, Griviței, înfrățirii, Li
liacului, Luceafărului, 6 Martie, Mosco
va, 1 Mai, Muncii, blocurile: 1—10, 12,
si 14, Praga, Progresului, Republicii, nr. 
242—306, nr. 283—313, blocurile: 315,
317, 319 și 321, Sarmizegetusa, Școlii, 
Surianu, Transilvania, Tirana, Varșovia.

• SECȚIA DE VOTARE NR. 105 —
ȘCOALA GENERALA CIMPA, cuprinde 
străzile: Birăoni, Burdești, Cimpa, Mo
șiei, Răscoala, Tirici, Galeria Cimpa, Co
lonia Cimpa, Localitatea componentă 
Cimpa.

• SECȚIA DE VOTARE NR. 106 —
DISPENSARUL VETERINAR LONEA, 
cuprinde străzile: Aușelului, Apaduc- 
tului, Spre Avram Iancu, București, Ion 
Creangă, Cimitirului, Cîmpului, Crișan, 
Cloșca, Dealului, Doinei, Delavrancea, 
George Enescu, Frederich Engels, Ho
rea, Independenței, Izvorului, Vladimir 
Ilici Lenin, Libertății, Minerilor, Parcu
lui, Șoimilor, Stadionului, Petre Ispires- 
cu, Prieteniei.

• SECȚIA DE VOTARE NR. 107 —
ȘCOALA’GENERALA JIEȚ, cuprinde 
străzile: George Coșbuc, Dobrești, loca
litatea componentă Jieț (inclusiv cătu
nele Predoni și Popi).

preți individuali profe
sioniști și amatori. (Al.H.)

COOPERATIVA „STRA
JA" Lupeni a deschis, în 
orașul Vulcan, o unitate 1 
de sifonărie. Adresa noii I
unități: strada Morii nr.
4. (Gh.O.)

Rubrică realizată de 
Gh. SPINU J
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Victorie clară, după o primă repriză • •• infernală ! Schi alpin

JIUL PETROȘANI — 
RAPID BUCUREȘTI 4—1 
(3—0). Va trebui ca iubito
rii fotbalului din Valea 
Jiului să caute mult în 
„tolba cu amintiri" pentru 
a mai găsi „imaginea" u 
nei partide asemănătoa
re cu cea desfășurată du
minică pe stadionul din 
lunca Jiului. Această par
tidă, care avea obligația 
să dea răspuns la mai mul
te întrebări 
tau pe suporteri, < 
cut orice așteptare, 
•și pe cele mai

Primul minut 
producă prima 
acțiune incisivă 
pătruns irezistibil 
poarta rapidiștilor, si 
tul
14 
de 
va 
peste poartă, o lovitură li
beră de la 18 m — minu
tul 6.

Va veni însă minutul 11, 
cînd, la o bîlbîială a por
tarului rapidist Toader, 
Varga va sancționa, înscri
ind primul gol pe stadio
nul „Jiul" în acest retur 
de campionat. Din acest 
moment se va declanșa cea

mai infernală repriză 
fotbal văzută vreodată 
terenul complexului spor
tiv „Jiul". O repriză care 
va rămîne ca o mărturie 
obiectivă a potențialului de 
joc al echipei noastre, o 
mărturie că se poate juca 
fotbal de calitate cu jucă
torii pe care-i avem.

In teren există o singu
ră echipă care zburdă pur

de 
pe

zolvată cu calm și siguran
ță de Homan, 
revedem astfel mult 
matur și sobru (chiar dacă 
ne pare rău de Cavai, in
disponibil în continuare). 
In replică, acțiunile ofen
sive la poarta apărată cînd- 
va de „Tamango" (prezșnt 
acum în postura de... antre
nor secund) curg în valuri

pe care îl 
mai

ce-i frămîn- 
a între- 
, chiar 

optimiste, 
avea să 
„seînteie"; 

Găman, 
spre 

șu- 
putemic, de la circa 

m este blocat cu greu 
Toader. Același Găman 

executa, însă puțin

și simplu și aceasta este 
„Jiul". Este abia minutul 
25 și același Varga' (dublat 
de același... Toader, ne
atent) majorează scorul 
la 2—0. Echipa condusă de 
Viorel Mateianu (cît se 
simte „mîna" acestui 
putat tehnician al 1 
lului românesc 
echipei noastre o pot măr
turisi cei circa 10 000 
suporteri prezenți la meci!) 
controlează jocul 
virtuți tehnice și 
invidiate, pînă de 
la... alții.

Singura situație 
bilă a oaspeților este

i re- 
fotba- 

în jocul

de

etalînd 
tactice 

curînd,

fa vor a-

și, firesc, în minutul 38 tri
bunele sînt — pentru 
treia oară — în delir:

a 
o 

minge pe ruta Varga — M. 
Popa — Benone Popescu 
— Florescu poposește din 
nou în plasă. La 3—0, „za
rurile sînt aruncate...".

Repriza a doua nu dife
ră mult, cu excepția unei 
perioade de circa 15 mi
nute, cînd băieții noștri 
„opresc motoarele", prile
juind oaspeților reducerea 
handicapului (Damaschin 
II — minutul 57). Ultima 
jumătate de oră este, în 
exclusivitate, a gazdelor 
care mai înscriu un gol

(prin Mircea Popa, la un 
corner executat de Stana
— min. 87) și ratează 4—5 
ocazii clare, spre părerea 
de rău a spectatorilor.

Ce ar fi de consemnat 
după această superbă vic
torie ? In primul rînd să 
evaluăm victoria prin pris
ma valorii jocului prestat. 
Un joc simplu, eficace și 
spectaculos care ne dove
dește că echipa noastră 
este cu totul alta ! Prin 
venirea lui Viorel Mateia
nu, echipa beneficiază 
un fin și bun strateg 
vorbește prin... fapte, 
acordăm încredere în 
tinuare, să dorim 
băieților noștri și să
teptăm partida de miercuri 
cu încredere, amintindu- 
le (prin joc) foștilor 
echipieri ai lui Boloni 
Jiul este mai năvalnic 
cît... Crișul !

A arbitrat bine o briga
dă formată din M. Salomir 
(Cluj-Napoca), Doru Buciu- 
man și Iosif Ferenczi (am
bii din Timișoara).

Jiul — Homan — V. Po
pa, M. Popa, Florescu, Gri
gore P. — Găman (min. 70 
Stana), Szekely, Varga — 
Benone P., Lăsconi (din 
min. 70 Sălăgean), Băluță.

La tineret rezerve: Jiul
— Rapid 3—1.

Alexandru TĂTAR

Cupa Proiectantul"

de 
care 
Să-i 
con-

succes 
aș-

co
că 

de-

Straja o

A 1 pi n i s m

CLASA M E N T V L

1. Steaua 19 14 4 1 45—10 32
2. Dinamo 19 12 7 0 36—14 31
3. Sportul studențesc 19 11 5 3 44—16 27
4. „U“ Craiova 19 10 4 5 38—28 24
5. Gloria Buzău 19 7 7 5 29—28 21
6. Corvinul 19 9 1 9 32—24 19
7. A.S.A. Tg. Mureș 19 6 6 7 16—18 18
8. Poli Timișoara 19 6 6 7 17—28 18
9. Chimia Rm. Vîlcea 19 7 4 8 18—32 18

10. F.C. Argeș 19 7 3 9 25—22 17
11. Rapid 19 5 6 8 21—24 16
12. F.C.M. Brașov 19 7 2 10 23—27 16
13. F.C. Bihor 19 6 3 10 19—29 15
14. F.C. Baia Mare 19 6 3 10 18—28 15
15. Jiul 19 6 3 10 17—31 15
16. F.C. Olt 19 6 2 11 19—32 14
17. Poli Iași 19 3 8 8 20—35 14
18. S.C. Bacău 19 4 4 11 16—27 12

Varga înscrie al doi
lea gol al Jiului. In me
dalion, antrenorul Mate- 
ianu.

REZULTÂTE 
CE, etapa a XIX : 
Iași 
0—0, F.C.M. Brașov — 
Argeș 2—2, Jiul — 
4—1, “
o-i, 
4-0, 
Baia 
F.C.
șoara — Corvonul 
Gloria Buzău — 
cău 3—0,

ETAPA VIITOARE (a 
XX-a): Jiul — -A.S.A., F.C. 
Baia Mare — Steaua, F.C. 
Argeș — Gloria, Sportul
— F.C.M. Brașov, S.C. Ba
cău — „U“ Craiova, Cor- 
vinul — Dinamo, Chimia
— Poli Timișoara, Rapid
— F.C. Bihor, F.C. Olt — 
Poli Iași.

TEHNI-
Poli 

Sportul studențesc
F.C. 

Rapid 
F.C. Bihor — A.S.A. 
Steaua — Chimia 
„U“ Craiova — F.C. 
Mare 5—0, Dinamo — 
Olt 4—0, Poli Tinii-

2—1,
S.C. Ba-

Odată cu dezvoltarea și modernizarea mineri
tului, cu renașterea orașului pe o nouă temelie, Lu- 
peniul a cunoscut în actuala legislatură un progres 
semnificativ și în domeniul turismului: Cabana Stra
ja și-a dublat capacitatea, pîrtiile ei au fost dotate 
cu 3 teleschiuri, iar ceea ce e mai important, pentru 
a facilita accesul la această tradițională bază spor
tivă a minerilor, a fost 
telescaun.

dată în funcțiune instalația

Intre 21—23 februarie 
1985, echipa de alpinism a 
Asociației sportive „Jiul" 
Petrila a participat la cu
pa „Sănătatea" Deva, des
fășurată în Munții Rete
zat. Echipa a ocupat locul 
II, din opt participante 
din toată țara. In perioa
da 25 februarie — 2 mar
tie echipa a participat la 
etapa de iarnă a campio
natului republican da al
pinism, tineret. Alpiniștii, 
din Petrila au cumulat 
punctaj maxim, încadrîn- 
du-se in toate haremurile de 
timp și probe impuse de 
Federația Română de Tu
rism — Alpinism, fiind la 
același nivel de puncte ca

alte echipe de tradiție din 
țară cum ar fi: Torpedo, 
Armata, Dinamo, C.S.U. 
Brașov.

Probele obligatorii — 
coborîre pe schiuri, căță- 
rare — s-au desfășurat în 
condiții aspre de iarnă grea 
cu zăpadă viscolită, ca și 
proba de rezistență bărbă
tească a raliului cu bivuac 
în cort. Și în prima, cît 
și în a doua competiție, e- 
chipa a fost condusă în 
traseu de capul de coardă 
Dumitru Florin Rîza, avîn- 
du-i ca secunzi pe Vasile 
Nagy și Robert Szocs, iar 
rezervă pe Gigi Pancu. 
(I.B.)     _

I

Masivul Straja Lupeni 
trăiește intens, cu toată 
amplitudinea, sezonul de 
iarnă, atît de feeric și 
de generos în satisfacții 
pentru cei care iubesc 
schiul sau drumețiile 
montane și atunci cînd 
crestele muntelui și bra
zii falnici sînt înveșmîn- 
tați în albul imaculat al 
omătului. Animația oas
peților în acest sezon de 
iarnă a fost parcă mai 
mare ca orieînd. In afa
ra „oamenilor casei" — 
din Lupeni, Vulcan, Pe
troșani, Uricani — a de
venit o obișnuință ca 
Straja, cabana și pîrtiile 
ei, să fie căutate de 
mulți turiști din Deva, 
Craiova, Cluj-Napoca, A- 
rad, București și... De ce ? 
„Pentru că ne place; pen
tru că e frumos și con
venabil", ne spune un 
oaspete obișnuit al caba
nei în săptămînile de iar
nă, nu solitar, ci cu tot

mai mulți prieteni, toți 
din Deva.

Ceea ce place la Stra
ja sînt, evident, mai ales 
teleschiurile pe care Io
sif Racolța, Bela Pleșa, 
Simion Cioflica, Gheor- 
ghe Frățilă și ceilalți me
canici le întrețin și le o- 

cu drag schiorilor, 
pentru a schia, pen- 
a petrece o zi 
multe pe pîrtii

feră 
Dar 
tru 
mai 
pe cărările înzăpezite ai 
nevoie și de un adăpost, 
de un ceai cald. Dumini
cile, la ghișeul bucătăriei 
cabanei se servește ceai 

’ aromat și cu gust plăcut, 
ca toate ceaiurile care se 
fac din plante montane 
și cu... respect față de 
consumatori.

întrebăm pe 
și Voichița 
„specialistele" 
cîte ceaiuri vînd 
duminică. Ne răspund cu 
graba care le stăpînește 
toate duminicile — „Dar 
cine mai știe !? „Ceaini-

sau 
sau

Ana Sav 
Domokoș, 
bucătăriei, 

într-o

Cea de-a IlI-a ediție a 
concursului de schi dotat 
cu „Cupa Proiectantul", or
ganizat de Institutul de 
cercetări și proiectări mi
niere Petroșani și desfășu
rat duminică pe pîrtiile 
din Paring s-a bucurat de 
o participare mai largă 
față de edițiile anterioa
re. Vîntul și ceața, frigul 
aspru au îngreunat desfășu
rarea concursului. Insă con- 
curenții au avut evoluții 
spectaculoase, pe o pîrtie 
dură, în pofida condițiilor 
vitrege. Dar iată rezultate
le înregistrate: categoria 
6—12 ani, fete: locul I 
Adriana Marinică, II An
dreea Loy, 
Marinică; băieți: locul 
Lorand 
Anger, 
ani, băieți: locul I Adrian 
Cîmpeanu, II Ștefan Ghiu- 
ra. Categoria 20—25 ani,

III Simona
I

Toth, II Eduard 
Categoria 13—14

Sub egida „Daciadei" de 
iarnă, în masivul Paring 
s-a desfășurat cea de a 
VlII-lea ediție a concursu
lui de 
Horațiu". 
sprijinul

schi „Memorialul 
Organizat cu 

comisiei jude
țene de schi, concursul a 
aliniat la start 150 de par- 
ticipanți, prilejuind 
nă ocazie de întrecere

o bu- 
a 

valoroșilor schiori din ca- 
Șidrul școlii sportive 

schiorilor amatori. Pentru 
departajarea cîștigătorilor 
primelor locuri, pe catego
rii de vîrstă s-au desfășu
rat două manșe de slalom 
combinată alpină, una 
sîmbătă, 9 martie, iar cea 
de a doua duminică, în 
poienița din fața cabanei 
școlii sportive. Rezultatele 
însumate în cele două 
manșe, după o aprigă dis
pută între performerii a- 
flați într-o bună formă 
sportivă, sînt următoare
le :

Categoria copii mici, fete: 
locul I Andreea Atomule- 
sei, II Cristina Boroș, III 
Ecaterina Țandea; băieți: 
locul I Călin Miletti, II 
Robert Bartha, III Gabriel

cul“ de 30 de litri fier
be neîntrerupt !“.

Deci, Ia cabana Straja 
e plăcut, e cald; nu nu
mai ceaiul încălzește 
musafirii, ci întreaga at
mosferă a cabanei — bu
na dispoziție a gazdelor, 
ordinea, curățenia din sa
la de mese, din holuri, 
dormitoare și grupurile 
sanitare. Prin lucrările 
de extindere și moderni
zare din ’84 a crescut 
gradul de confort al ca
banei. In plus, din team-' 
na trecută, ea beneficia
ză de inimozitatea a doi 
gospodari tineri pe care 
dincolo de vigoarea și 
pasiunea pentru meserie, 
îi caracterizează dragos
tea de munte, de cabană, 
pentru toți cei care îi 
calcă pragul. „Facem to
tul ca turiștii, schiorii, 
să se simtă bine — ne 
declară lapidar cabanie
rul loan Sav — dorim să 
vină la munte, să ne cau
te în număr cît mai ma
re". Deși veșnic grăbit, 
ajutorul cabanier. Mar
tin Domokoș ne oferă cî- 
teva reflecții prin care 
nu-și poate ascunde nos
talgia : „Tineretul domi
nă, în majoritatea sîmbe- 
telor și duminicilor, ca
bana, cu distracția lui 
preferată — disco. Dar

bărbați: locul I 
Pătrașcu, 
Krachtus, 
Miclea.

Nicolae
II Reingard
III Alexandru 

Categoria 25—30
ani, femei: locul I Gabrie
la Pică, II Elena Ștef, III 
Rozalia Costache; bărbați, 
locul I Remig Fărcaș, II 
Andrei Ianăș, III Alexan
dru Niculescu. Categoria 
30—35 ani, locul I Andrei 
Anger, II Adrian Marinică, 
III Eugen Schwartz. Ca
tegoria 35—40 ani: locul I 
Andrei Loy, Categoria 
50—55 ani: locul I Vasile 
Lașcu. Categoria peste 55 
ani: locul I Iosif Tomuș.

Cîștigătorilor le-au fost 
oferite cupe și diplome, în 
cadrul unei festivități care 
a avut loc în holul bazei 
didactice din Paring a 
Școlii sportive Petroșani.

Andrei ANGER, 
Adrian MARINICĂ

Bercea. Categoria copii 
mari, fete; locul I Petro- 
nela Pușcașu, II Gabriela 
Munteanu, III Corina Mi- 
huț; băieți: locul I Florin 
Cazan, II Dan Szain, III 
Cătălin Cristescu. Catego
ria 13—14 ani, băieți: locul 
I Alin Gedeon, II Adrian

III Gheorghe 
sub 18 

Călin

Cîmpeanu, 
Bitu, Categoria 
ani, băieți: locul I 
Țipțer, II Marcel Popovici, 
III loan Chirilă. Categoria 
peste 19 ani, fete: locul I 
Iudith Kacso, II Ileana 
Vladislav, III Gabriela Pi
că; băieți, locul I Ștefan 
Syrmay, II Ilie Cervenschi 
III Gabriel Silvian.

Desfășurîndu-se în con
dițiile unei pîrtii dure, ce
le două manșe ale între - 
cerilor au constituit, după 
cum ne-a declarat prof. 
Eugen Peterfy, directo
rul Școlii sportive Petro
șani, o utilă verificare a 
celor mai buni schiori, ca
re vor reprezenta in cu
rînd municipiul Petroșani 
în competiții de mai mare 
anvergură.

Viorel STRĂUȚ

unde sînt serile de ca
bană tradiționale, intime 
și totuși exuberante, pe 
care veteranii nu le uită 
niciodată ? De ce ? Din 
simplul motiv că au gă
sit în cabană o oază a 
liniștei reconfortante, un 
climat de respect față de 
semeni, față de natură și 
cabană. Așa a fost și 
așa trebuie să fie o ca
bană...".

Intr-adevăr, în frunte 
cu cabanierii și soțiile lor, 
ospitalitatea cabanei e a- 
sigurată și de Maria La
zar și Dorina Cismaru, 
care întrețin ordinea și 
curățenia, de Grigore 
Rusu, Ștefan Neacșu, Io
sif Peter și alți voluntari 
inimoși care au în grijă 
căldura, apa, deci func
ționalitatea cabanei și 
care se străduie zi de zi 
să ofere tuturor celor ce 
vin la munte un adăpost 
confortabil. Munca 
merită prețuire, dar 
clamă și colaborarea
riștilor — adică un com
portament civilizat, res
pect pentru casa care îi 
adăpostește. Doar așa poa
te fi această cabană se- 
micentenară o adevărată 
oază de ospeție monta
nă.

lor
re
ty

Ioan DUBEK

•î
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dezarmare și securitate in
ternațională.

In perioada în care to
varășul Konstantin Ustino- 
vici Cernenko s-a aflat la 
conducerea partidului și 
statului sovietic, relațiile 
tradiționale de prietenie 
și colaborare multilatera
lă romăno-sovietice au 
fost ridicate la un nivel 
și mai înalt, s-au intensi
ficat raporturile pe linie 
de partid și de stat, s-a 
extins cooperarea econo

A

încetarea din viață a 
Konstantin Ustinovici

MOSCOVA 11 (Agerpres) 
—- La 10 martie 1985, 
Konstantin Ustinovici Cer
nenko, secretar general al 
Comitetului Central al 
Partidului Comunist al U- 
niunii Sovietice, președin
tele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., a în
cetat din viață după o 
grea suferință, la vîrsta de

Plenara extraordinară a C.C 
a ales pe Mihail Gorbaciov in funcția de 

secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

MOSCOVA 11 (Agerpres) 
— La 11 martie, la Mos
cova a avut loc plenara 
extraordinară a Comitetu
lui Central al P.C.U.S., 
transmite agenția TASS.

In legătură cu încetarea 
din viață a lui Konstantin 
Ustinovici Cernenko, se
cretar general al G.G. al 
P.C.U.S., președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., participanții la 
plenara C.C, au păstrat un 
moment de reculegere.

Plenara C.C. a exami
nat problema alegerii se
cretarului general al C.G. 
al P.C.U.S.

Din însărcinarea Birou-

ATENA 11 (Agerpres). — 
Președintele Republicii E- 
lene, Constantin Karaman
lis, a anunțat — printr-o 
scrisoare adresată pre- 

mică, tehnico-științifică 
și in alte domenii de acti
vitate. In acest cadru, în
tâlnirea și convorbirile pe 
care le-am avut cu tova
rășul Konstantin Cernenko 
în luna iunie 1984, înțelege
rile la care am ajuns s-au 
înscris ca un moment de 
însemnătate deosebită în 
întărirea prieteniei și con
lucrării romăno-sovietice.

Ne exprimăm ferma con
vingere că și în viitor re
lațiile dintre Partidul Co
munist Român și Partidul 
Comunist al Uniunii Sovie

73 de ani — transmite a- 
genția TASS.

Comitetul Central al 
P.C.U.S., Prezidiul So
vietului Suprem al U.R.S.S. 
și Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. au hotărît consti
tuirea unei Comisii pentru 
organizarea funeraliilor, 
prezidate de tovarășul 
M.S. Gorbaciov.

lui Politic al C.C., Andrei 
Gromîko, membru al Bi
roului Politic a prezentat 
propunerea ca Mihail Gor
baciov să fie ales secretar 
general al C.C. al P.C.U.S.

Plenara l-a ales în una
nimitate pe Mihail Gor
baciov în funcția de secre
tar general al Comitetu
lui Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovie
tice.

A luat apoi cuvîntul Mi
hail Gorbaciov, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S. 
El și-a exprimat profunda 
recunoștință pentru înalta 
încredere ce i-a fost acor
dată, subliniind că este pe 

Demisia președintelui Republicii Elene
ședintelui parlamentului — 
că demisionează din func
ția supremă în stat, infor
mează agențiile internați
onale de presă. Potrivit 

tice, dintre România și 
Uniunea Sovietică vor con
tinua să se dezvolte, spre 
binele și în interesul po
poarelor noastre prietene, 
al cauzei socialismului și 
păcii in lume.

împărtășind marea dure
re pe care comuniștii, oa
menii sovietici o încearcă 
în aceste momente grele, 
vă exprim dragi tovarăși, 
sentimentele noastre de 
profundă compasiune. Sîn- 
tem convinși că Partidul 

tovarășului 
Cernenko

In legătură cu încetarea 
din viață a lui K.U, Cer
nenko, a fost declarat doliu 
în întreaga țară, în zilele 
de 11, 12 și 13 martie 1985.

Funeraliile lui K.U. Cer
nenko vor avea loc la 13 
martie 1985, ora 13, în Pia
ța Roșie.

. al P.C.U.S.

deplin conștient de înalta 
răspundere ce-i revine în 
această calitate.

Mihail Gorbaciov a dat 
asigurări că își va consa
cra toate forțele pentru a 
sluji cu credință partidul, 
poporul, marea 
cauză leninistă, pen
tru transpunerea neabătu
tă în viață a programului 
stabilit de P.C.U.S. în ve
derea întăririi în continua
re a puterii economice și 
de apărare a U.R.S.S., 
creșterii bunăstării popo
rului sovietic, întăririi 
păcii, pentru înfăptuirea 
politicii interne și externe 
a partidului comunist și 
statului sovietic.

Constituției elene, preroga
tivele de șef al statului 
vor fi asumate interimar 
de președintele parlamen
tului, Ioannis Alevras.

Comunist al Uniunii Sovie
tice va acționa cu și mai 
multă energie pentru ac
celerarea înaintării Uniu
nii Sovietice pe calea cons
trucției socialismului și 
comunismului, pentru
înfăptuirea aspirațiilor de 
bunăstare, fericire și pro
gres ale popoarelor sovie
tice, pentru triumful păcii 
și înțelegerii între popoa
re.

Vă rog să transmiteți fa
miliei îndoliate sincerele 
noastre condoleanțe.

Deschiderea 
Tîrgului 

international * 
de la Leipzig

• Standul românesc, vizitat 
de secretarul general al 

C.C. al P.S.U.G.

BERLIN 11 (Agerpres). 
— La Leipzig a avut loc 
inaugurarea ediției de pri
măvară a tradiționalului 
Tîrg internațional din lo
calitate, la care țara noas
tră este prezentă cu un 
stand. Tovarășul Erich 
Honecker, secretar gene
ral al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de 
Stat al R.D. Germane, în
soțit de tovarășii Willi 
Stoph, președintele Consi
liului de Miniștri, Horst 
Sindermann, președintele 
Camerei Populare, și de 
alți membri ai conducerii 
de partid și de stat a 
R.D.G., a vizitat pavilio
nul României, unde a fost 
întâmpinat de Alexandru 
Necula, ministru] construc
țiilor de mașini.

Tovarășul Erich Honec
ker a formulat aprecieri 
elogioase la adresa expo
natelor -româneștr și a e- 
voluției colaborării dintre 
România și R.D. Germană.

UN RAPORT AL F.A.O.

ROMA 11 (Agerpres). — 
Organizația Națiunilor U- 
nite pentru Alimentație și 
Agricultură (F.A.O.) a dat 
publicității la Roma un 
nou raport în care averti
zează că situația alimenta
ră din Africa s-a degradat 
continuu în ultimele șase 
luni, făcînd necesar un a- 
jutor de urgență de circa 
7 milioane tone de c.erea,- 
le, informează agenția 
France Presse,

Măsuri eficiente pentru 
realizarea integrală 

a producției anului 1985
(Urmare din pag. D

te cu programele pentru 
realizarea . producției de 
energie electrică și pentru 
asigurarea alimentării cu 
energie electrică a consu
matorilor industriali, între
prinderile miniere trebuie 
să asigure cărbunele ne
cesar producerii energiei 
electrice în funcție de pre
vederile acestor programe.

In cadrul aceleiași șe
dințe s-au stabilit și prin
cipalele căi și direcții de 
a.'țiune atât pentru Minis
terul Minelor, conduceri
le combinatelor cît și 
pentru unitățile miniere, 
necesare sporirii gradului 
de folosire a capacităților 
și utilajelor existente, per
fecționării continue a teh
nologiilor de exploatare, 
asigurării bazei tehnico- 
materiale și a forței de 
muncă, pentru întărirea 
ordinii și disciplinei, pen
tru îmbunătățirea calită
ții cărbunelui.

Rezultatele obținute în 
prima decadă a acestei 
luni, mai ales de întreprin
derile miniere Lonea, Vul
can și Paroșeni, demons
trează că acolo unde, se ac
ționează cu răspundere și 
perseverență, realizările se 
ridică la nivelul exigențe
lor impuse de solicitările 
economiei naționale în 
această perioadă, creînd 
totodată condițiile nece
sare creșterii producției 
de cărbune și în lunile 
următoare. De fapt, în an
cheta ziarului întreprinsă 
la începutul acestui an 
în rîndul cadrelor de con
ducere ale întreprinderilor cini
UfiHHiuffuuUfMiuiMMtiiHimiinnmiiiiiHiiînmiiitniii

COMBINATUL MINIER VALEA JIULUI
A
întreprinderea utilaje 
construcțîi-transport 

si extracții cariere Petrosas 
— S.U.C.T.E.C. —

ANUNȚA:

scoaterea la concurs, pentru ziua de 20 martie 
1985, a următoarelor posturi vacante :

■ inginer geolog
■ inginer cu probleme de securitate mi

nieră
■ șef birou exploatare parc auto.
Informații suplimentare la sediul între

prinderii, strada Mihai Eminescu nr. 22, te
lefon 44594.

miniere și prin declarați- 
ile-angajament luate în a- 
dunarea generală a repre
zentanților oamenilor mun
cii din cadrul C.M.V.J., 
interlocutorii noștri și 
participanții la dezbateri, 
se angajau în numele co
lectivelor respective să-și 
îndeplinească prevederile 
de plan necondiționat. Cu 
alte cuvinte, toate între
prinderile miniere dispun 
de condițiile necesare în
deplinirii integrale a pre
vederilor de plan, pentru 
creșterea producției de 
cărbune. Măsurile stabilite 
prin Programul pentru re
alizarea producției de 
cărbune vin în sprijinul 
activității minerilor Văii 
Jiului și ai întregii țări, 
pentru asigurarea cărbu
nelui necesar creșterii 
producției de energie elec
trică.

La toate acestea se a- 
daugă măsurile de optimi
zare a transportului, a li
vrării cărbunelui de la u- 
nitățiie miniere pînă la 
beneficiar.

In fond, prin complexul 
de măsuri cuprinse în pro
gramul amintit se asigură 
o dezvoltare echilibrată 
atât a producției de cărbu
ne extras cît și a energiei 
electrice astfel îneît să se 
asigure continuitatea pro
ceselor tehnologice și de 
producție în toate domeni
ile de activitate ale indus
triei naționale, pe tot 
parcursul anului. Minerii 
Văii Jiului dispun de toate 
condițiile pentru îndeplini
rea acestei importante sar

FILME
> PETROȘANI — 7 No-
" iembrie: Yankeii, I—II; 
| Unirea: Insula Wolmi; 
ii Parîngul: Zorro, I—II.

LONEA: Vuk,
| ANINOASA: Asocia-
- tul.
1 VULCAN — Lucea
ți fărul: Locotenent Cris- 
9 tina.

LUPENI — Cultural: 
ii Prindeți și neutralizați. 
’ URI CÂNI: Legenda
I statuetelor Chang,

TEATRUL DE STAT 
I „VALEA JIULUI" PE- 
|i TROȘANI — MotrU, For- 
I mația „Compact".

TV ~!

20,00 Telejurnal.

20,20 România de azi, |
România ds mîine. I

20.45 Teatru TV; 1
„Judecată în familie", I
de Corneliu Marcu. . 
Premieră pe țară.

21.45 Din Manifestul I 
Frontului Democra- I 
ției și Unității So- I 
cialiste. a

21,50 Telejurnal. .

memento I

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Vereș 
Gabriela, eliberată de 
I.U.M. Petroșani, O declar 
nulă. (3390)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă nr. 3481 elibera
tă de Institutul de mine 
Petroșani. O declar nulă. 
(3385)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Stanei 
Nicolae, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. O declar nulă. 
(3386)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ilie 
Florea, eliberată de Pre- 
parația Coroești. O declar 
nulă. (3405)

PIERDUT diplomă de 
absolvire a școlii profesi
onale seria F 33228 nr. 
1550/1972, eliberată de 
Școala profesională* de pe 
lingă Uzina mecanică fi
nă Sinaia. O declar nulă. 
(3407)

DECES

Familiile dr. Neag Mircea și prof. Marz Elisa- 
beta mulțumesc tuturor acelora care l-au însoțit pe 
ultimul drum pe cel care a fost

ZULEGER IOSIF
cel mai hun soț, tată, bunic și socru. (3406)

I. M. toinoasa
încadrează urgent pensionari limită de virstă,

pe termen de 3 luni in meseriile

— zidari
— zugravi
— dulgheri
— timplari
— instalatori sanitari
— electricieni suprafață

încadrarea conform Decretului 445/1978 
si retribuția conform Legii 57/1971 si Decre
tului 335/1983.

Informații suplimentare la biroul OPIR 
al întreprinderii.
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