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Noi, oamenii zilei de 
astăzi,

Cu inimi — conștiințe 
curate, venim

Privim viitorul și-n mîini 
făurim

Noi fapte aurite — 
fierbinți împliniri,

Noi sufletul cald pentru 
țară îl dăm 

curat pentru 
PACE îl dăm 

ca totul să-și 
aibă-mplinirea

Și pentru

Pentru înflorirea patriei și 
împlinirea propriilor noastre aspirații de 

progres și bunăstare
CU TOȚII LA VOT!

In viața țării, a 
gului nostru popor 
loc astăzi un eveniment 
politic de covârșitoare în
semnătate pentru consoli
darea și dezvoltarea mă
rețelor cuceriri revolu
ționare pe pămîntul 
României socialiste, pen
tru viitorul prosper și 
fericit al întregii națiuni: 
alegerile de deputați în 
Marea Adunare Naționa
lă și consiliile populare.

Alegerile de azi se des
fășoară sub semnul Unor 
multiple și profunde sem
nificații. Țara noastră, în
treaga națiune se prezin
tă în alegeri cu 
și mîndria că a 
transpus în viață cu de
plin succes — prin mun
ca unită a întregului po
por — programul Fron
tului Democrației și Uni
tății Socialiste prezentat 
în alegerile trecute, că se 
îndeplinesc neabătut

intre- 
are

bucuria 
fost

CETĂȚENI Șl CETAȚENE !

Spre cinstirea prezentului luminos pe 
spre gloria viitorului de aur 
făuri cu brațele, cu inimilepe care-1 vom

cu mintea noastră, votați candidații 
Frontului Democrației și Unității Socialiste!

(DIN MANIFESTUL F.D.U.S.)

Fermitatea oamenilor muncii în
respectarea cuvîntului dat

în- 
căr- 

Și

îm-

17 Martie. Votul minerilor pentru mineri 
seamnă mai muft cărbune pentru țară. Mai mult 
bune pentru țară înseamnă mai multă lumină 
căldură, bunăstarea noastră a tuturor.

In ziua în care dăm votul nostru pentru noi
Pliniri socialiste, pentru viitorul luminos al patriei, 
colectivele de oameni ai muncii din Valea Jiului ra
portează noi și importante succese. Este prinosul de 
recunoștință pe care îl aduc oamenii acestor melea
guri partidului, secretarului său general, 
NICOLAE CEAUȘESCU. " *
este acordată muncii lor

tovarășul 
pentru grija deosebită care 
plină de abnegație.

de 
Și

biectivele stabilite 
Congresul al XH-lea 
Conferința Națională ale 
partidului privind dez
voltarea industrială și ac
celerarea progresului eco- 
nomico-social al țării în 
cel de-al Vll-lea cincinal, 
că au fost obținute mari 
realizări în sfera produc
ției materiale, în știință 
și cultură, în creșterea a- 
vuției naționale și a bu
năstării materiale și spi
rituale a tuturor celor ce 
muncesc.

Alegerile de deputați 
au loc la scurt timp după 
Congresul al XlII-lea al 
partidului care a adoptat 
hotărîri de însemnătate 
istorică, stabilind sarcini
le și obiectivele celei 
de-a treia etape a înfăp
tuirii Programului de e- 
dificare a societății 
cialiste multilateral 
voltate și înaintare

zidă o semnificație 
totul deosebită a i 
rilOr. însuflețiți de 
rețele obiective ale 
gramului partidului 
prefigurează noua 
voltare și înflorire a ță
rii într-o etapă superioa
ră, cetățenii României 
socialiste, exercitîndu-și 
dreptul constituțional de 
a alege și de a fi aleși 
în forurile puterii de stat, 
dînd cu încredere votul 
lor candidaților F.D.U.S., 
votează de fapt platforma 
electorală a Frontului De
mocrației și Unității So
cialiste pentru actualele 
alegeri. Cu toții, fiii pa
triei susțin din inimă, 
cu energii creatoare ne
stăvilite, platforma elec
torală a F.D.U.S. pentru 
că ea este constituită din 
hotărîrile și obiectivele 
adoptate de Congresul al 
XlII-lea al partidului pri-

Inima** care

cu 
alege- 

mă- 
■ Pro- 

ce 
dez-

B I.M. PAROȘENI

De Ia începutul anului, 
minerii de la Paroșeni au 
extras peste sarcinile de 
plan 12 000 tone de cărbune. 
Peste 8500 tone din acest 
plus a fost realizat în pri
ma jumătate a lunii mar
tie — prin punerea în func
țiune a unui nou abataj 
frontal echipat cu complex 
de susținere mecanizată de 
mare înălțime de fabricație 
românească CMA-5II. Toa
te cele patru sectoare de 
producție înregistrează, la 
zi, plusuri la producția fi
zică 
între 
II și

a- 
numără 
minerii

în

de cărbune cuprinse 
2000 tone — sectorul 
5200 tone sectorul I.

I.M. LONEA

Printr-o mobilizare 
excepție, colectivul de oa
meni ai muncii de la I.M. 
Lonea, a reușit să extragă 
în primele două luni și ju
mătate din acest an peste 
2800 tone de cărbune 
plimentar sarcinilor 
plan. Merite deosebite
vin minerilor din sectorul 
III, care au livrat supli
mentar economiei naționale 
10 500 tone de cărbune, reu
șind în acest fel să rapor
teze, azi dimineață, îndepli
nirea integrală a planului 
pe trimestrul I. Printre

de

Sli
de 
re-

brigăzile fruntașe ale 
cestui Sector se 
cele conduse de 
Iosif Bucur, Carol Repaș și 
Grigorc Fatol.

■ I.M. BARBATENI
Peste 1500 tone de căr

bune cocsificabil au extras 
suplimentar de la începu
tul anului și minerii de la 
Bărbăteni. Rezultate deo
sebite au obținut minerii 
din sectorul III.

■ I.P.C.V.J.
Succese și

activitatea de preparare 
a cărbunelui. Colectivul de 

oameni ai muncii din cadrul 
I.P.C.V.J. raportează depă
șirea producției nete totale 
cu aproape 10 000 tone, 
de la începutul anului. As
tăzi, preparatorii de la 
Petrila, Corocști și Lupeni 
își vor da votul cu fruntea 
sus.

■ U E. PAROȘENI
Cu toate greutățile iernii, 

energeticienii de la Paro-

(Continuare în pag. a 4-a)

I

I

>» 
pulsează in 

ritm cu tara
Șeful sectorului IV de 

la I.M. Paroșeni, sing. 
Ilici Garai iu, iubește ci
frele cu plus, la metafore 
nu se prea pricepe, dar 
despre ortacii sectorului 
spune că alcătuiesc o 
„inimă de țară"; veniți 
din toate zonele, acțio
nează la unison pentru a 
scoate la lumină cît mai 
mult cărbune : plus 19 327 
tone în anul trecut, în 
primele luni ale acestui 
an, de asemenea, în frun
tea întrecerii socialiste 
pe mină cu plus 3900 
tone de cărbune și 33 
ml peste plan la pregă
tiri. Colectivul se mai 
face remarcat prin „ape
titul" pentru mecanizarea 
lucrărilor din 
Brigada 
Ciobănoiu strunește 
complex SMA-1, 
lui Geza Kalman și Ion 
Cibea 
combine de înaintare, în 
viitorul apropiat, în 
noul I din stratul 
cui III, un frontal 
echipat cu un alt 
plex românesc de 
capacitate CMA-5II.

subteran.
lui Constantin 

un 
ortacii

au la dispoziție

pa- 
5 blo- 
va fi 

com- 
mare

Ion VULPE

(Continuare în pag. a 4-a)

(Continuare în pag. a 4-a)

so- 
dez- 

a 
României spre comunism. 
Or, tocmai în aceasta re-

Entuziasta

(In paginile 2—3)

parti- 
exercl- 
consti-

INSCRIPȚII

Astăzi, cu primăvara 
„în cuget și-n simțiri", 
toți cetățenii României 
socialiste cu drept de vot 
se vor afla în fața urne
lor, cei mai bravi fii ai 
țării vor fi aleși să-i con
ducă destinele. Profun
da democrației socialistă, 
reprezentativă și 
cipativă, asigură 
tarea drepturilor 
tuționale fundamentale 
ale cetățeanului, fie el 
tînăr sau bătrîn, bărbat 
sau femeie, român, ma
ghiar, german, sau de al
tă naționalitate, om însă 
de omenie. In numele po
porului și prin popor, cei 
care vor fi aleși, astăzi, 
deputați în Marea Adu
nare Națională și consi
liile populare, muncitori,

opțiune
țărani, intelectuali, se 
vor afla în fața obștei, 
gîndind și acționînd îm
preună cu ceilalți cetă
țeni pentru propășirea 
ei. Iată de ce entuziasta 
opțiune a alegătorului ro
mân de astăzi se află în 
deplin consens cu politi
ca Partidului Comunist 
Român, cu vrerea între
gului popor, exprimînd 
dăruirea cu care națiu
nea noastră ctitorește cea 
mai dreaptă orînduirc so
cială, exprimînd, totoda
tă, prin cel mai repre
zentativ și larg organism 
politie, Frontul Democra
ției și Unității Socialiste, 
aspirațiile sale de progres, 
pace și bunăstare.

Așadar, astăzi, 
la vot ! (I.V.)

împliniri din anii fertili ai cincinalului,
ale „Epocii Ceaușescu”

CONTURUL CONTEMPORAN AL
MUNICIPIULUI PETROȘANI
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împliniri din anii fertili

CONTURUL CONȚI
PETROȘANI: IU Înnoiri cu putere < 

li» Perspectivă cu

De la o* legislatură la
— Cifre și date semnificata

de

fost 
se 

noi

dezvol-
minier

de 
a 

ex- 
în-

iar 
ur- 
de

tehnologică de 
moderniza- 
finalizează 
de la Li-

Il-a

O imagine grăitoare pentru modernizarea reședinței de municipiu: bulevardi

Mecanizarea mineritului permite realizarea unor productivități înalte în a- 
bataje, cu efort fizic minim din partea minerilor.

Noul sediu al tipogra
fiei și redacției ziarului 
din Petroșani.

■ Producția globală industrială a municipiului 
actualului cincinal, de 10,016 miliarde lei, inregistrî 
85,4 la sută, față de 1980.

IB Producția marfă va fi la sfirșitul aceleiași 
miliarde lei, cu 97,7 la sută mai mare ca în 1980, < 
sporuri inregistrindu-se în ramurile de bază ale ec< 
lui : extracția de cărbune, construcția de mașini și uti 

H Productivitatea muncii a crescut în acest cinci
• In ultimul an al actualului cinci

nal, investițiile totale alocate pentru 
dezvoltarea economico-socială a munici
piului se cifrează la 3,808 miliarde lei, 
cu 83,1 la sută mai mult ca în 1980.

• Capacitatea de producție a minelor 
din bazin a crescut în acest cincinal cu 
un ritm anual de 510—580 mii tone, 
la sfirșitul anului 1985 creșterea ar 
ma să fie, potrivit estimărilor, 
980 000 tone de cărbune.

• In scopul creșterii producției 
cărbune, al valorificării superioare 
bogăției subterane a fost pusă în 
ploatare cariera Cîmpu lui Neag, au
ceput lucrările de deschidere si pregă
tiri pentru noua mină de la Valea de 
Brazi și în cîmpul minier Lupeni-Sud 
(capacități prevăzute a intra în pro
ducție în cursul acestui an), a fost pusă 
în funcțiune noua linie 
la preparația Petrila, a 
tă preparația Coroești, 
construcția preparațiilor 
vezeni și Uricani.

• In cadrul etapei a 
tare a întreprinderii de utilaj 
Petroșani a fost dată în producție mo
derna capacitate de fabricare a echipa
mentului hidraulic și noua turnătorie, 
iar la I.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani s-a 
trecut la dezvoltarea întreprinderii.

In cadrul vizitelor de 
lucru în Valea Jiului, 
secretarul general al 
partidului) a orientat 
dezvoltarea urbanistică 
a localităților minerești.

• Bilanțul acest 
asemenea, intrarea 
toriei de mătase I 
Petroșani, a atelie 
mixtă Livezeni și

• Pentru oameni 
Jiului au fost const 
1000 de apartamen 
naiului 1931—1985 
lor urmînd să ajur 
2000' mai .multe ca

• Au fost consti 
sință : noi cantine 
3000 de locuri, can' 
de recuperare medi 
vare Petroșani.

• S-a realizat pr 
carii localităților \

• La Institutul < 
tinse spațiile de în1 
au fost construite i 
noi săli de clasă în

• Numai în per 
fost create spații 
în suprafață de peste 
în folosință magaz 
Petroșani, maga: 
hala agroalimentar; 
plexul de aliment; 
peni.

Pentru înnobilarea cărbunelui se construiesc noi 
capacități tehnologice. In imagine, noua preparație 
din kivezeni.

Perspective însufleți
cu

cincinalul viitor, producția marfă industrială a 
sută, urmînd să atingă în anul 1990 nivelul de p 
anul 1990 din Valea Jiului se vor extrage 15.7 i

In 
la 
In 
brut.
Volumul investițiilor alocate pentru cincinalul viitor 
Productivitatea muncii în industrie va înregistra o

•
29

o 
bune

•
sută, in cincinalul viitor.

• Va fi extinsă continuu mecanizarea in subteran ast 
ția extrasă cu complexe să ajungă la 6 milioane tone.

• In cincinalul viitor, 85 la sută din 
combine de abataje, transportoare și alte 
bazin vor fi realizate

• Populația Văii 
de viață : îi» viitorul 
va dubla linia ferată 
mentalii cu apă a localităților din sursele Valea de Peșt 
construite centrala termică de zonă de 40 Gcal/h Ia Uric 
nica din Lupeni, școli cu 24 săli de clasă în orașele Petre 
câni, magazinul universal și cinematograful din Lupeni; ; 
cunoaște noi creșteri spectaculoase pe planul urbanizării 
sețării și creșterii gradului de civilizație.

necesarul de coi 
utilaje pentru <

la I.U.M. Petroșani.
Jiului va beneficia de o ridicare cc 
cincinal vor fi construite aproape 5(1 
Lupeni — Cîmpu lui Neag; va fi rc
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chichialirijii, ale „Epocii CEAUȘESCU"

POR AN AL MUNICIPIULUI
>ol fs Dinamism economico-social fără precedent în Valea cărbunelui 
deschidere spre calitatea înaltă a vieții

■ferea 
e de

8,795 
an a te 
?ipiu-

sută.
f, de 

Țesă-

ducție 
ăți.
Valea 
peste 
cinci- 
nente- 
peste 

trecut.
folo- 
peste 

secția 
e sal-

rmofi- 

t ex- 
0 mp, 
osință

4 au 
>derne 
tdu-se 
„Jiul" 
etrila, 
com- 

a Lu-

Un edificiu cultural, creat în anii acestei le
gislaturi: sediul Teatrului de stat „Valea Jiului".

Studenților li s-au pus la dispo
ziție noi spații de învățămînt.

Verticale luminoase, în locul vechiului insalubru.

Terinoficarea — o altă înnoire, o 
altă ÎMPLINIRE !

Magazinul universal „.Țiul" — un etalon al dezvoltării 
și modernizării comerțului din Valea Jiului.

Cinematograful „Parîngul" — o 
altă ctitorie a prezentului.

I 
I 

i creste | 
de lei. ' 
’e căr- ■ 

_ , . I irde lei. . 
38,3 la ’

I
produc- I

I 
:ate, de . 

din I 

ardului I 
:nte; se 
■ea ali- 

vor fi 
policli- 

Uri- 
jști t or J 
frumu- |

Modernizarea mineritului a cuprins si I.U.M. Petroșani. In imagine, noua 
hală a secției hidraulice. Stadionul Jiul, de fapt un întreg complex sportiv, construit în acești ani.
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(Urmare din pag. I)
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vind dezvoltarea econo- 
mico-socială a României 
în cel de-al VlII-lca cin
cinal 1986—1990 și, în 
perspectivă, pînă în a- 
nul 2000 — documente ce 
prefigurează destinul lu
minos, de progres, civi
lizație, bunăstare și feri
cire al poporului nostru.

Minerii, toți cetățenii 
Văii Jiului, într-o depli
nă unitate de voință și 
opțiune cu întregul po
por, pășesc azi în fața 
urnelor de vot cu conști
ința adevărului că tot ce 
se înfăptuiește în țara 
noastră este destinat o- 
mului, ridicării continue 
a nivelului de bunăstare 
a poporului — țelul su
prem al politicii partidu
lui și statului nostru, e- 
sența însăși a societății 
noastre socialiste. Mobi
lizați de acest adevăr in
contestabil de însufleți- 
toarele perspective de 
progres și înflorire a pa
triei prefigurate de do.- 
cumentele Congresului al 
XIII-lea ce stau la baza 
platformei electorale a 
F.D.U.S., oamenii muncii, 
toți cetățenii municipiu
lui nostru, au întîmpinat 
acest eveniment de în
semnătate deosebită în 
viața țării cu puternică 
angajare în muncă și cu 
realizări pe măsură. Par
ticiparea Ia vot înseamnă 
pentru mineri, construc
tori, energetieieni, pentru 
toți cei ce muncesc și 
trăiesc pe aceste melea
guri prilej de legitimă sa
tisfacție și mîndrie pa
triotică, Valea Jiului, ca 
întreaga țară, prezentîn-

fără 
în
de 

cinci-

du-se în alegeri cu un bi- 
lanț de înfăptuiri 
precedent. Creșterea 
semnată a extracției 
cărbune în acest
nai față de cincinalul tre
cut, puternica dezvolta
re, diversificare și înnoi
re a producției de utilaj 
minier ce a permis larga 
extindere a mecanizării 
în subteran, realizarea u-

putații aleși în organele 
locale ale puterii de stat, 
transpunerea în viață a 
sarcinilor, orientărilor și 
exigențelor din cuvîntarea 
secretarului general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la 
marea adunare populară 
cetățenească organizată în 
Capitală cu prilejul ale
gerilor de la 17 martie,

CU TOȚII LA VOT!
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

nui impresionant volum 
de investiții, iar prin a- 
ceasta crearea unor noi 
și numeroase capacități 
de producție, edificarea 
în localitățile noastre mi
nerești a unor centre ci
vice și cartiere moderne, 
la nivelul urbanisticii 
contemporane, ridicarea 
în consecință a standar
dului de viață și civiliza
ție al celor ce muncesc 
— sînt împliniri ce se 
înscriu nemijlocit în bi
lanțul bogat al legislatu
rii.

Oamenii muncii, toți 
cetățenii Văii Jiului par
ticipă la vot cu dorința 
vie în inimi de a-și ve
dea întreprinderea conti
nuu prosperînd, orașul 
în care muncesc și tră
iesc dezvoltîndu-se eco- 
nomico-social și înflorind 
necontenit, iar calitatea 
propriei vieți ureînd pe 
noi cote ale împlinirii. 
Nutrind asemenea aspira
ții îndreptățite, gîndul de 
bine al fiecărui partici
pant la vot este de a sus
ține prin muncă, prin 
participare alături de de-

Fermitatea 
oamenilor

muncii
(Urmare din pag. 1)

sistemul
216 000 

electrică, 
jumătate 
fost puși 

dispecerului 
cu 14 milioane

șeni au pulsat în 
energetic național 
MWh energie 
Numai în prima 
a lunii martie au 
la dispoziția 
național 
ftWh mai mult decît în a- 
ceeași perioadă a anului 
trecut, în condițiile în care 
consumul de combustibil 
convențional a fost redus 
cu 2099 tone, iar cel de e- 
nergie electrică cu 1040 
•MWh.

■ I.U.M. PETROȘANI. 
Colectivul constructorilor 
de mașiai de a I.U.M. Pe
troșani a livrat, de la în- 
ceputnl anului, întreprin
derilor miniere din Valea 
Jiulai 3 complexe mecani
zate.

Și, • informație de ulti
mă oră. In cinstea eveni
mentului de astăzi, la 
I.U.M.P. s-a pus în func
țiune cuptorul de fontă și 
s-a elaborat prima șarjă.

■ I.C. VULCAN. Har
nicele confecționere de la 
I.C. Vulcan au depășit sar
cinile de plan la produc
ția pentru export cu peste 
500 000 lei. In aceste zile 
vor pleca spre partenerii 
externi încă două loturi de 
produse care poartă marca 
acestei întreprinderi.

FEROVIARII Văii Jiu
lui au expediat în această 
lună peste 300 000 tone de 
cărbune, dintre care 90 000 
tone cărbune pentru cocs.

CONSTRUCTORII, 
constructorii din ca- 
brigăzii nr. 10 a An- 

i și 
pre-

Ieri, 
drul 
treprizei de construcții 
montaje Petroșani au 1 
zentat la recepție primele 
20 de apartamente de pe 
scara I, a blocului 77, 40 de 
garsoniere în blocul 87 
și de alte 20 de apartamen
te în blocul 89, din cartie
rul Petroșani-Nord.

A cruzi LiT/lTgza IN LU4I£recenta ședință a Comi
tetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., iar pentru 
aceasta de a întări ordi
nea și disciplina, de a 
transpune in viață toate 
măsurile din program vi- 
zînd creșterea extracției 
și îmbunătățirea calității 
cărbunelui, desfășurarea 
normală a activității în 
toate perioadele anului.

Cu asemenea gînduri 
de mai bine, cu asemenea 
obiective de muncă și 
proiecte de noi înfăptuiri 
în construcția socialistă se 
prezintă la alegeri toți 
oamenii muncii, toți cetă
țenii Văii Jiului. In conș
tiința tuturor stă convin
gerea neclintită că dînd 

votul candidaților F.D.U.S., 
întărind unitatea de mo
nolit a oamenilor muncii 
în jurul partidului, al se
cretarului 
tovarășul
Ceaușescu, contribuie ne
mijlocit la progresul și 
înflorirea patriei, la fău
rirea propriului viitor fe
ricit. Iar, tocmai de aceea, 
în acest ceas al alegeri
lor, pentru mineri, pen
tru constructori, pentru 
toți cetățenii municipiu
lui nostru, la fel ca pen
tru toți fiii patriei, capă
tă un sens aparte, o re
zonanță cu totul deosebită 
îndemnul cu care Manifes
tul F.D.U.S. se adresează 
simțirii patriotice, conști
ințelor :

Spre cinstirea prezentului 
spre gloria viitorului de

de a materializa în fapt 
împlinit platforma elec
torală a F.D.U.S. — che
zășia viitoarelor împliniri 
socialiste în legislatura 
ce începe de azi. Votînd 
candidații F.D.U.S., mi
nerii Văii Jiului sînt că
lăuziți de gîndul anga- 
jant, de hotărîrea unani
mă de a întări votul lor 
printr-o contribuție spo
rită la satisfacerea cerin
țelor energetice ale in
dustriei socialiste, la în
făptuirea obiectivelor
dezvoltării economico-
sociale a patriei în ac
tualul și viitorul cincinal. 
Iată de ce obiectivul de 
muncă și acțiune ce și 
l-au propus minerii noș
tri, mobilizați de organi
zațiile de partid, este de 
a înfăptui cu fermitate 
Programul pentru reali
zarea producției de căr
bune prevăzută în plan 
pe anul 1985, aprobat în

„Cetățeni și cetățene ! 
luminos pe care ii trăim, 
aur pe care-I vom făuri cu brațele, cu inimile și cu 
mintea noastră, votați candidații Frontului Democra
ției și Unității Socialiste !“.

său general, 
N i c o 1 a e

J

(Urmare din pag. I)

Schimb de mesaje între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și 

președintele Braziliei
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BRASILIA 16 (Agerpres). 
La Brasilia a avut loc un 
schimb de mesaje între 
președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele Republicii Fede
rative a Braziliei, Tancredo 
de Almeida Neves.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu au fost 
transmise președintelui 
Braziliei un salut priete
nesc și cele mai calde fe
licitări, împreună cu urări 
de sănătate și succes, iar 
poporului brazilian multă 
prosperitate și pace.

In numele președintelui 
Braziliei, Tancredo de Al
meida Neves, au fost ex
primate vii mulțumiri pen
tru felicitările și urările

adresate și au fost transmi
se tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, un salut prietenesc și 
cele mai călduroase urări 
de sănătate și fericire per
sonală, de pace și bună
stare poporului român.

Schimbul de mesaje 
avut loc 
de către 
exercițiu 
derative
Samey, a tovarășului 
tru Enache, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, re
prezentant personal al pre
ședintelui Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la ce
remonia instalării în func
ție a șefului statului bra
zilian.

a 
cu ocazia primirii 
președintele în 
al Republicii Fe- 
a Braziliei, Jose 

Pe-

Reacții la hotărîrea guvernului belgian de a 
începe amplasarea rachetelor americane 

pe teritoriul țării
BRUXELLES 16 (Ager

pres). Hotărîrea guvernu
lui belgian de a începe am
plasarea primelor 16 ra
chete americane „Cruise" 
cu rază medie de acțiune 
pe teritoriul țării a provo
cat o vie emoție în rîndul 
opiniei publice belgiene și 
reacții de protest din par
tea forțelor politice inter
ne, inclusiv în cadrul com
ponentelor coaliției guver-
I----------------------------—

namentale — relatează a- 
gențiile de presă.

Președintele Partidului 
Flamand (de opoziție), Ka
rel Van Miert, a apreciat 
că „guvernul va fi aspru 
judecat de opinia publică", 
întrucît „a pierdut șansa 
unică de a scoate o țară 
mică cum este Belgia din 
cursa nesăbuită a înarmă
rilor".

memento

— Complexul SMA-1, 
fabricat de constructorii 
de utilaje miniere din Pe
troșani, ne lămurește 
Constantin Ciobănoiu, are 
calități excepționale. Or
tacii mei se exprimă plas
tic : „e de nota zece". Dar 
ca să dea cărbune, să 
funcționeze ireproșabil 
trebuie să-1 cunoști bine, 
să nu „sari" 
țiunile de întreținere 
reparații. Numai i 
nu-1 poate stăpîni 
că nu e bun.

Pledoaria șefului 
brigadă exprimă punctul 
de vedere al întregului 
colectiv și se concreti
zează în substanțiale de
pășiri zilnice, de la 520 
tone planificat s-a ajuns 
la vîrful de 855. Pentru 
aceasta însă, a fost ne
voie de policalificare și 
specializare pe operațiuni. 
Constantin Răscol, Gheor-

peste opera-
' Și 
cine 
zice

de

pulsează in ritm cu tara j

i

i

1

ghe Drob, Ion Anghcl sînt 
și mineri și lăcătuși, Va- 
sile Mureșan, Alexandru 
Costotiu, Costel Capriș 
sînt mineri și electricieni. 
Ion Anghel urmează chiar 
școala de maiștri. Mine
rii mecanizatori Nicu E- 
nache, Gheorghe Popes
cu, Ion Alexandru s-au 
specializat în anumite o- 
perații. Și dacă șefii de 
schimb Constantin ~ 
descu, Ion Ghilan și 
mitru Mitroi sînt ași 
materie, mai tinerii 
Anuțoiu, Nicolae _ 
Dorel Gherasim nu 
lasă mai prejos.

In aceste zile, bătălia 
decisivă s-a dat pentru 
străpungerea suitorului de 
atac, care deschide dru
mul spre noul abataj ce 
va fi echipat cu comple
xul CMA-5H. Brigăzile 
lui Ion Cibea și Geza 
Kalman (în contrafront), 
au hotărît să se întîl- 
nească mai devreme cu o

de 
lor

I
FILME
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Bo- 
Du- 

în 
Ion 

Popa, 
se

săptămînă decît era pla
nificat. Timp, care, mă
surat în cărbune, înseam
nă cel puțin 3000 
tone. Angajamentul
de a termina suitorul în 
cinstea alegerilor de la 17 
martie, deși au străbătut 
24 m de piatră, se înde
plinește azi, în 
gerilor.

— Succesele 
conchide sing, 
raliu, contribuie, 1 
înțeles,,: la bunăstarea fa
miliilor noastre, dar, în 
același timp au darul să 
„vorbească" convingător 
despre angajarea noastră 
în muncă. „Inima" sec
torului IV al minei Paro- 
șeni este deci 
țara, munca 
Ciobănoiu, a 
nului Cibea, a 
lui Kalman, 
ortaci anticipă, măcar cu 
o zi mai devreme, viito
rul luminos al națiunii 
noastre socialiste.

ziua ale-

noastre, 
Ilici Ga- 

bine- l - H

*în ritm cu 
olteanului 
moldovea- 
mureșanu- 

a celorlalți

No- 
salaman- 

Iubire 
Parîngul:

PETROȘANI 
iembrie: Cuibul 
drelor; Unirea: 
pentru iubire; 
Amurgul fîntînilor.

PETRILA: Miezul fier
binte al pîinii.

LONE A: Valul verde.
VULCAN — Luceafărul: 

A opta minune.
LUPENI — Cultural : 

Cu tine viața e frumoasă.
URICANI: Călăreții de 

dimineața, I-II.

TV
17 martie

9,00 Alegeri 1985: 
mii la vot ! Primii 
muncă ! Ediție specială a 
Telejurnalului. 9,30 Țara 
la vot. Cîntece și versuri 
patriotice și revoluționa
re. 10,00 Alegeri 1985 : 
La vot — cu dragoste de 
țară, cu răspundere cetă
țenească ! Ediție specială 
a Telejurnalului. 10,15

Pri- 
la

sărbătoare.

...... 1
1
I
1
I
I
I
I
I
I
I
I
II
I

Toată țara-n f 
Melodii populare. 
Votăm cu viitorul, 
siune de versuri. 10,55 
Manifestul Frontului 
mocrației și Uniații 
cialiste. l',*7 7 
por — o unică voință. 
Cîntece și versuri patrio
tice și revoluționare. 11,10 
Primăvară românească — 
documentar-eseu, 11,30 A- 
legeri 1985 : Votăm pen
tru prosperitate® patriei. 
Ediție specială a Telejur
nalului. 11,45 Dulce, dulce 
Românie. Muzică ușoară. 
12,00 Lumea copiilor. 12,40 
Din cununa cîntecului ro
mânesc. Muzică populară. 
12,55 Din Manifestul 
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste. 13,00 
Telejurnal : Alegerile 
puternică manifestare 
democrației noastre 
cialiste — Ediție specială, 
13,20 Album duminical. 
14,45 Alegeri 1985 : Țara 
tși ‘.votează viitorul! 'Edi- I 
ție specială a Telejurna- I 
lului. 15,00 închiderea | 
programului. 19,00 Tele- I 
jurnal. 19,40 — Din voin- . 
ța noastră se naște viito- I 
rul ! 20,20 Film artistic:
Orașul văzut de sus. 21,45 
Telejurnal. 22,00 închide
rea programului.

i și Unițătii
11,00 P*tid,

10,30 
Emi-

Din
De-
So- 
po-

a 
so-

1 I 
>■
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Pop i c e Fotbal, divizia A
Etapa inaugurală a 

pionatului municipal 
popice pe echipe, i 
1985, a programat 
dintre Constructorul 
nier Petroșani (băieți) 
echipa 
Lonea. 
ținută 
care a 
de 2247 
p.d. adiționate 
echipă feminină din 
nea, care participă pentru 
prima dată într-o astfel -de 
întrecere. Demn de remar
cat că, echipa din Lonea

i cam- 
de 

ediția 
jocul 

mi- 
Și 

de fete Parîngul 
Victoria a fost ob- 
de echipa băieților, 
realizat un total 
p.d., față de 1938 

de tînăra
Lo-

este formată numai 
eleve, a căror vîrstă 
depășește 19 ani, 
prezenței în această com
petiție revenind inimosu
lui instructor sportiv Ilie 
Dobrică.

După lansarea celor 100 
bile mixte, s-au înregistrat 
următoarele 
individual: 
ker (380), 
(406), Eugen Blag (391), 
Ileana Irșai (347), Simona 
Teleczki (345) și Niculina 
Fer (324). ’

din 
nu 

meritul

rezultate la
Adalbert To- 

Mihai Moțcu

S. BĂLOI
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Rezultatele tehnice din

Meciurile disputate sîm. 
bătă în etapa a 21-a a 
campionatului diviziei A de 
fotbal s-au încheiat cu ur
mătoarele rezultate: Rapid 
— Steaua 0—2 (0—1); Di
namo — Sportul studen
țesc 1—2 (0—2); Qorvinul 
Hunedoara — F.C. Olt 2—1 
(1—1); Politehnica Timi
șoara — F.C. Argeș Pitești

etapa a XXI-a
3—1 (3—0); A.S.A. Tg. Mu
reș '— S.C. Bacău 1—0 (1— 
0); Politehnica Iași — Uni
versitatea Craiova 1—2 (1 — 
0); F.C.M. Brașov — Jiul 
Petroșani 0—0; Chimia Rm. 
Vîlcea — Gloria Buzău
2— 1 (1—1); F.C. Bihor O- 
radea — F.C. Baia Mare
3— 1 (1—0).

In clasament continuă să 
conducă echipa Steaua, cu 
36 puncte, urmată de for
mațiile Dinamo — 32 punc
te, Sportul studențesc — 
31 puncte, Universitatea 
Craiova — 26 puncte.

Viitoarea etapă șe va 
desfășura, sîmbătă, 23 mar
tie.

(Agerpres)

Redacția și administrația: Petroșani, str. Nicolae Bălcescu, nr. 2. Telefoane; 41662 
secretariat, 41663, 42464, secții.
Tiparul: Tipografia Petroșani, str. Nicolae Bălcescu, nr. 2, telefon 41365.


