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în strînsă unitate în jurul partidului, 
al secretarului său general

AM VOTAT PENTRU ȚARĂ, 
PENTRU ÎNFLORIREA EI

împreună cu toții fiii 
patriei noastre socialiste, 
minerii, preparatorii, cons
tructorii, toți cetățenii 
Văii Jiului au trăit o zi 
de sărbătoare, o zi de 
excepție. Dis-de-diminea- 
ță, centrele civice moder
ne ale așezărilor noastre 
minerești i-au așteptat 
împodobite sărbătorește 
și în acorduri de fanfară, 
pe locuitorii noilor ansam
bluri de locuințe, pe mi
nerii care abia au ieșit 
din abatajele adîncurilor, 
pe făuritorii de utilaje, 
pe constructorii noilor e- 
dificii industriale și ci
tadine, pe forestierii și 
gospodarii care au cobo
rât din vârf de munte, pe 
veteranii secularei noas
tre citadele muncitorești 
și pe tinerii și tinerele 
care abia și-au sărbătorit 
majoratul, pe toți bărba
ții, pe toate femeile care 
cu brațele sau cu mintea 
asigură ca ritmul muncii 
și întemeierilor din acest 
străvechi colț de țară să 
bată în ritmul impetuos, 
dinamic al propășirii în
tregii noastre patrii socia
liste.

Aproape 12000 tone de cărbune extras 
suplimentar de la I.M. Paroșeni și I.M. Lonea
Intr-o atmosferă de pu

ternică angajare muncito
rească, colectivele de mi
neri, ingineri și tehnicieni 
din cadrul întreprinderi- 

miniere au acționat cu 
uitate pentru sporirea 

producției de cărbune în 
cinstea zilei de 17 martie. 
Sîmbătă, 16 martie au fost 
extrase aproape 1000 de 
tone de cărbune peste sar
cinile de plan ale zilei din 
abatajele minelor Petrila,
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Întîmpinat cu sentimente de nețărmurită 
dragoste și stimă de zecile de mii de locuitori 

din circumscripția electorală „23 August“

Tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU 
a fost prezent la secția de votare 

nr. 1 din Capitală pentru a-și exercita 
dreptul constituțional fundamental 

de vot

Prezentîndu-se în fața 
urnelor, inimile tuturor 
oamepilor muncii care 
trăiesc și muncesc în Va
lea Jiului, străvechi pă- 
mînt românesc, au bătut 
duminică în ritm cu ini
mile tuturor fiilor țării, 
conștiințele lor au vibrat 
de aceeași încredere, op
timism și hotărîre ca și 
conștiințele tuturor cetă
țenilor patriei chemați, 
prin cuvintele înflăcărate 
ale primului bărbat al 
țării, secretarul general 
al partidului, rostite la 
marOa adunare populară 
cetățenească din Capitală, 
să-și afirme prin votul de 
la 17 martie voința și 
hotârîrea de neclintit de 
a înfăptui Programul 
partidului, liotărîrile Con
gresului al XIII-lea, de 
a asigura astfel progre
sul, bunăstarea și înflori
rea continuă, veșnică a 
României.

Duminică, 17 martie, 
oamenii Văii Jiului au vo
tat, împreună cu țara, 
pentru țară, pentru vi
itorul ei fericit, pentru 
prosperitatea ei.

Lonea, Lupeni, Dîlja, Li- 
vezeni, Vulcan și Paroșeni. 
In fruntea întrecerii pen
tru cît mai mult cărbune 
se află colectivul I.M. Pa
roșeni, urmat îndeaproape 
de cel al I.M. Lonea. Pînă 
ieri, din abatajele I.M. Pa
roșeni au fost extrase 8614 
tone de cărbune peste sar
cinile planului anual la zi, 
iar alte 3105 tone de căr
bune peste plan au fost 
extrase de la I.M. Lonea.

A fost un vot al încre
derii în partidul comu
nist, în politica sa, un 
vot al dragostei unanime 
a întregii noastre națiuni 
socialiste față de fiul ei 
cel mai iubit care de do
uă decenii conduce cu în
țelepciune și fermitate 
destinele poporului ro
mân spre visul de aur 
al omenirii — comunis
mul.

A fost un vot-angaja- 
ment prin care am răs
puns apelului secretaru
lui general al partidului 
de a munci cu elan revo
luționar pentru propăși
rea patriei, știind din 
propria experiență că to
tul, progresul, bunăsta
rea și fericirea țării și 
a fiilor ei, se obțin doar 
prin brațele și mințile 
lor, prin activitatea crea
toare, neobosită, închina
tă înfloririi societății 
noastre socialiste.

Votul nostru a fost nr 
legămînt, ca împreună cu 
aleșii obștei, să muncim 
cu și mai mult elan pen
tru țară, pentru viitorul 
nostru luminos.

_______ /

La obținerea acestor im
portante succese un aport 
deosebit l-au avut minerii 
din brigada condusă de 
Francisc Fazakaș, de la 
I.M. Paroșeni, ca și cei din 
brigada condusă de Grigo. 
re Mîndruț, de la I.M. Lo
nea, care realizează pro
ductivități mari prin folo
sirea judicioasă a timpului 
de lucru și a utilajelor din 
dotare. (V.S.)

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, președintele Frontului 
Democrației și Unității So
cialiste, a fost prezent, du
minică dimineața, împreu
nă cu tovarășa E ,1 e n a 
Ceaușescu, la secția de vo
tare nr. 1 „23 August11,
pentru a-și exercita, ase
menea tuturor cetățenilor 
patriei, dreptul constitu
țional fundamental de vot.

Intîlnirea pe care tova
rășul Nicolae Ceaușescu a 
avut-o, în această zi sărbă
torească, la secția de votare 
nr. 1, cu cei ce l-au pro
pus din nou, într-o însu-

0 vie expresie a sentimentelor de dragoste»
prețuire și nemărginită încredere ale întregii națiuni

Votul unanim al alegatorilor 
dat tovarășului Nicolae Ceaușescu

Comisia Electorală Cen
trală informează că în cir
cumscripția nr. 1 „23 Au
gust11 din municipiul Bucu
rești, unde a candidat pen
tru Marea Adunare Națio
nală tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, toți alegătorii 
înscriși pe listele electorale 
s-au prezentat la secțiile 
de votare, neînregistrîn- 
du-se nici un vot împotri
vă și nefiind nici un vot 
anulat. De asemenea, pen
tru tovarășul Nicolae 
Ceaușescu au votat toți 
oetățenii Republicii Socia
liste România aflați în a- 
fara granițelor țării, în mi
siune permanentă sau tem
porară.

Toți cei 73 027 de alegă
tori și-au dat votul pen
tru tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge

flețitoare unanimitate, can
didat pentru alegerile de 
deputați în forul legislativ 
al țării, s-a constituit în- 
tr-un moment vibrant, cu 
profunde semnificații, pu- 
nînd în lumină o realitate 
vie, relevată pregnant de 
actuala campanie electora
lă și confirmată neconte
nit de viață — coeziunea 
strînsă, indisolubilă a na
țiunii noastre în jurul 
partidului și al secretaru
lui său general, hotărârea 
nestrămutată a întregului 
popor de a urma cu cre
dință și devotament pe cel 
ce conduce destinele țării, 
conferindu-i strălucire, un 

neral al partidului, pre
ședintele Republicii Socia
liste România.

Expresie elocventă a sen
timentelor de profundă 
prețuire, de dragoste și re
cunoștință față de secreta
rul general al partidului, 
unanimitatea impresio
nantă a voturilor pune în
că o dată în lumină unita
tea de neclintit a poporului 
în jurul partidului, acor
dul deplin față de progra
mul de făurire a societății 
socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a 
României spre comunism, 
față de strălucita politică 
internă și externă promo
vată cu consecvență și clar
viziune de partidul și sta
tul nostru, întruchipând 
cele mai înălțătoare aspira
ții ale națiunii noastre 
socialiste. 

loc demn în rîndul statelor 
lumii.

Zeci de mii de locuitori 
ai Capitalei, ai acestei zone 
înfloritoare, a municipiului 
București, cu ■ puternice 
tradiții muncitorești — „23 
August11 — au ținut să ia 
parte la rcîntîlnirea cu to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
să-l întîmpine cu toată 
căldura inimii. Intr-o im
presionantă unitate de cu
get și simțire, cei prezenți 
și-au manifestat bucuria 
și satisfacția pentru deo
sebita cinste ce le revine 
de a alege pe conducătorul 
iubit al partidului și statu- 

(Continuare in pag. a 4-a)

Votul unanim acordat la 
17 martie tovarășului 
Nicolae Ceaușescu eviden
țiază sentimentele de ne
țărmurit atașament și 
înalt respect pentru mare
le exemplu de gîndire și 
acțiune revoluționară, pa
triotică a conducătorului 
partidului și statului nos
tru, convingerea profundă 
a tuturor . cetățenilor țării 
că, prin alegerea celui mai 
iubit fiu al poporului nos
tru în forul suprem legis
lativ al țării, România so
cialistă va urca pe noi 
și tot mai înalte culmi de 
progres și civilizație, de 
prosperitate și fericire, în
făptuind neabătut Istorice
le hotărîri adoptate de 
Congresul al XIII-lea al 
Partidului Comunist Ro
mân.

Purtînd in inimi înalte idealuri deprogres și intlorire a patriei, de bunăstare și pace in lume
Cetățenii Văii Jiului au votat cu entuziastă 
încredere ca n d id a ț i i F. D. U. S.

Gînd de stimă 
și recunoștință pentru 

Minerul de onoare al țării
La secția de votare nr. 

112 din orașul Lupeni, prin
tre primii care s-au pre- 
■°ntat la vot au fost mine. 
rw din brigada condusă 
de Eroul Muncii Socialiste, 
Teodor Boncalo. S-au pre
zentat în grup, în frunte 
cu șeful de brigadă. „îm
preună muncim, împreună 
vrem să ne exprimăm vo
tul — ne-a declarat Eroul 
Muncii Socialiste, Teodor 
ăoncalo. Votăm pentru can
didați! Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, 
pentru înfăptuirea viitoru
lui luminos al patriei. In 
aceste momente, de sărbă
toare, gîndurile noastre, 
ale minerilor se îndreaptă 
cu stimă și profundă recu

noștință către înțeleptul 
nostru conducător, ctitorul 
înfăptuirilor mărețe din ul
timii 20 de ani, Minerul 
nostru de onoare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Prin 
înfăptuirea programului de 
mecanizare și modernizare 
a mineritului, program ini
țiat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, munca 
minerilor a devenit mai 
ușoară, și mai spornică. 
Sîntem pe deplin conștienți 
că de noi depinde asigura
rea unor producții mereu 
sporite de cărbune și ne 
exprimăm hotârîrea de a 
face totul pentru a crește

(Continuare în pag. a 2-a)
Votează, la Lupeni, Eroul Muncii Socialiste,

Petre Constantin, fiul acestuia Petre C. Ion.

Mesaj mineresc 
pentru mai mult cărbune

Atmosfera vibrantă de 
sărbătoare a fost în toi 
cînd, la urne s-a prezen
tat, alături de concitadi- 
nii săi, unul dintre cei 
mai buni mineri ai Pe- 
trilei și Văii Jiului — 
Ștefan Alba. De acolo, din 
abatajul său, situat în ca
drul sectorului IV al mi
nei, el a adus mesajul 
ortacilor săi votînd din 
adîncul inimii, cu încre
dere în viitorul luminos 
al patriei, pe candidații 
F.D.U.S. La secția de vo
tare nr. 99, unde s-a pre
zentat la urnă, Ștefan

Alba a constituit o pre
zență exemplară, comu
nistă.

La o altă secție, cea 
cu nr. 101 Petrila, am 
consemnat un moment 
deosebit. Minerul specia
list, șef de brigadă Jan 
Baban, s-a prezentat la 
vot împreună cu familia. 
Emoția lui și a soției Ma
ria au fost -explicabil? 
din moment ce alături de 
ei pășea, exercitîndu-și 
primul ei drept de vot, fi
ica lor, Livia, muncitoare 
în cadrul I.U.M. Petro
șani. (Al. Tătar)
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CETĂȚENII VĂII Jll 
CU ENTUZIAST

CANDIDAT
EBanul tinereții

împreună cu soțiile, își exercită dreptul de vot 
șeful de brigadă Gheorghe Daca, din sectorul V și 
șeful de schimb Ion Bădiță, din brigada fruntașă a 
lui Ștefan Alba, de la mina Petrila.

Foto: Al. TĂTAR

50 de tineri — construc
tori feroviari, aflați în 
Valea Jiului, unde contri
buie lâ dublarea magis
tralei Petroșani — Sub- 
cetate, veniți din toate 
colțurile țării, s-au pre
zentat la secția de votare 
nr. 85 din Petroșani, încă 
de la prima oră a dimi
neții. In cinstea alegeri
lor de deputați ei rapor
tează îndeplinirea tuturor 
sarcinilor de plan la zi. 
Dintre cei care, aflați în

acest detașament de lu
crători feroviari, au vo
tat pentru prima dată, 
amintim pe Mircea Mi- 
huț, Gheorghe Mocanu, 
Gheorghe Hodor, Ștefan 
Mologa. Ei și tovarășii 
lor, însoțiți de comunis
tul Traian Pavelea, s-au 
prezentat la vot avînd 
în inimi adeziunea depli
nă la marile înfăptuiri 
ale timpului nostru so
cialist. (Al. II.) Instantaneu din programul artistic prezentat la secția 

Cîmpu lui Neag.

Condiția 
fruntașilor»
Printre primii cetățeni 

care și-au dat votul can- 
didaților Frontului De
mocrației și Unității So
cialiste, la secția de vo
tare nr. 104 din Lonea, 
au fost frații Mîndruț. 
Grigore, Petru, Nicolae, 
Vasile, toți mineri și 
Gheorghe, împreună cu 
soțiile și familiile ortacilor 
lor, au ținut să-și exprime 
astfel bucuria și respon
sabilitatea socială.

— La cărbune sîntem 
printre cele mai bune 
brigăzi din Vale, ne în- 
tîmpină mîndrul mara- 
mureșan Grigore Mîndruț. 
Aveam deci toate moti
vele să fim și primii la 
vot.

Intr-adevăr, fruntașii 
minei Lonea erau cu to
ții în fața secției de vo-

Vot pentru 
viitor

La secția de votare nr. 
100 din Petrila, ca de o- 
bicei, primul la vot mi
nerul pensionar Cornel 
Cenușă (79 ani) și soția sa 
Maria, alți doi pensionari, 
Alexandru Lingurar (87 
ani) și Gheorghe Gălan.

Un grup compact de 
mineri. II recunoaștem pe 
maistrul minier Marin 
Bîrsănescu, din cadrul 
sectorului XI — investiții 
al minei Petrila. Alături 
de acesta, ortacii săi, mi
nerii Dionisie Laszlo, Io
nel Bîrsănescu, Ștefan 
Ferenczi, Mircea Bibirig 
au votat pentru bunăstare, 
pentru înflorirea patriei 
noastre socialiste.

In fața urnei, doi ti
neri frumoși, care votea
ză pentru prima dată. 
Minerul Adrian Constan- 
tinescu are 21 ani și lu
crează in sectorul XI al 
I.M. Petrila. Tînăra Ma- 
i’ieta Crișan abia a îm
plinit 18 ani, lucrează la 
Prepârația Petrila. Amîn- 
doi emoționați, își dau 
primul vot. Un vot pen
tru viitor. (MB.)

Cu satisfacția succeselor în muncă
La secția de cotare nr. 

83 din Petroșani, stăm de 
vorbă cu doi dintre alegă
tori ;

— Cei 21 de comuniști 
și 82 de uteciști, împreună 
eu ceilalți oameni ai mun
cii din secția sculărie a 
I.U.M.P. — ne spunea Iu- 
liu Paszternak, maistru, 
secretar al biroului orga

tare, încă înainte de des
chiderea ei. I-am întîlnit 
acolo pe Florea Anton și 
ortacii săi, pe lăcătușul 
Francisc Deak, pe mulți 
alții.

— Tot astfel, mărturi
sea cu mîndrie directorul 
minei, ing. Viorel Boan- 
tă, se petrec lucrurile la 
secțiile nr. 106 și 107. Co
lectivul nostru a întîm- 
pinat importantul eveni
ment din viața politică 
a României socialiste, a- 
legerile pentru Marea A- 
dnnare Națională și con
siliile populare cu mai 
bine de 3000 tone de căr
bune peste sarcinile . de 
plan.

Zi a bucuriei
Secția de votare nr. 

106 Petrila. Primul cetă
țean care a votat a fost 
minerul Iosif Clamba de 
Ia mina Lonea, dar aici, 
dată fiind și configurația 
demografică a cartierului, 
veteranii minei alți ce
tățeni în vîrstă, precum 
Rudolf Ambruș, Emil Tă- 
nase, etc., s-au numărat 
printre cei dintîi vo- 
tanți. Dealtfel, în jurul 
orei 10, votaseră toți cei 
înscriși în listele electo
rale. In fața centrului, mi
cii dansatori ai Școlii 
generale nr. 2 demonstrau 
virtuozitatea repertoriu
lui coregrafic jienesc. 
Privindu-i, șeful de bri
gadă Iosif Clamba, re
marca :

— Este o imagine sim
bol, imagine care reflec
tă bucuria unui întreg po
por; cei maturi muncesc

în fața urnei, tatăl și fiul
Secția de votare nr. 

87 din Petroșani. Votea
ză pentru prima dată 
un tinăr. Alături de el 
— tată] și mama; este 
vorba de familia Ștefan 
și Aneta Robu care și-a 
însoțit în fața urnei fiul, 
Lucian Robu, student 
în Timișoara, venit a_ 
casă pentru a fi în a- 
ceastă zi alături de pă
rinți.

nizației de partid din sec
ție, raportează îndeplinirea 
integrală a sarcinilor de 
plan pe luna în curs, suc
ces dedicat alegerilor de 
deputați.

— Și oamenii muncii de 
la I.M. Livezeni, intervine 
Petru Pușcaș, secretarul co
mitetului de partid, pre

și hotărăsc destinul țării, 
cei mici se bucură de a- 
tenția Și îngrijirea pă
rinților, a partidului și 
statului, se pregătesc să 
preia ștafeta construcției 
socialiste.

Reflexul 
conștiinței

La Jieț am ajuns cu 
întîrzierie întrUcît, în ju
rul orei 10,30, votaseră 
toți sătenii, mineri pre
cum Viorel Cic, Constan
tin Pupeză, Bogdan Pe
tru Grunță, Luca Hurez, 
Sabin Șchipoiu. Intre cei 
care au ținut să-și expri
me, încă de la primele 
ore ale dimineții, opțiu
nea pentru candidații 
F.D.U.S. și prin aceasta 
atașamentul la înțeleaptă 
politică a partidului nos
tru, plenara angajare în 
ctitorirea unor noi ori
zonturi de prosperitate și 
fericire, de dezvoltare a 
localităților, a țării, s-au 
aflat țărani cu gospodărie 
individuală (unii sînt în 
același timp mineri), care 
s-au evidențiat în con
tractarea cu statul a u- 
nor animale și produse 
animaliere. Intre aceștia 
un prestigiu deosebit au 
în fața concetățenilor lor 
din localitățile compo
nente ale orașului Petrila. 
Ion -Hobeanu Cic, Grunță 
Ana a lui Bogdan și fiul 
ei Petru, Nicolae Grunță, 
Dumitru Herteg, Nicolae 
Birău, Dumitru Bunea Și 
mulți alții care și-au dat 
cu încredere votul candi- 
daților F.D.U.S. (I.V.)

Putem aminti și alți 
tineri care s-au prezen
tat însoțiți de părinți, 
la vot — admirabilă do
vadă de educație cetă
țenească: Dorel Cioba- 
nu, muncitor la
IPSRUEEMP, student la 
seral la I. M. P., 
Viorel lonescu elev, și 
mulți alții. (Al. H.) 

zent la urne, raportează un 
succes de seamă: în noap
tea de 16 spre 17 martie 
au extras un plus de 130 
tone cărbune față de sar
cinile de plan, o realizare 
la care și-au adus contri
buția brigăzile conduse de 
Mihai Bucevschi, Cristea 
Valache, Ion Cojocaru și 
alții. (Al. H.)

Vulcanul — la unison cu voința tării
• Secția de votare nr. 

124, de la Școala generală 
nr. 4. Pensionarul Ștefan 
Vasilescu este primul ca
re introduce în urnă bu
letinul de vot. După ora 
6, vin alte zeci și zeci de 
cetățeni. Ing. Dan Otto 
Surulescu, ministru ad
junct la Ministerul mi
nelor, ing. Francisc Ap
pel, șeful Preparației Co- 
roești, Mihai Gudasz, șe
ful S.S.H., harnicul șef 
de brigadă Mihai Dudes- 
cu, au sosit, împreună cu 
soțiile, pentru a-și exer
cita dreptul înscris la loc 
de cinste în legea supre
mă a țării.

• Secțiile de votare nr. 
118 și nr. 119. Acele cea
sornicului nici nu arătau 
încă ora șapte cînd, în 
fața urnelor, și-a făcut 
apariția Dumitru Zbanțu, 
șef de schimb la I.M. Pa- 
roșeni, împreună cu șapte 
dintre ortacii săi. Recu
noaștem printre cei pre- 
zenți să-și dea votul pe 
destoinicul miner șef de 
brigadă Antal Geza, pe

In fața urnelor, un grup de studenți de la Institutul de mine, mulți dintre 
ei Ia primul vot, ca studentele Mihaela Bulacu și Leila Osman (imaginea din 
stingă).

Studenții, pre/enți între primii alegători
Ora 6,30. Viitorii spe

cialiști ai mineritului din 
Valea Jiului și din țară, 
studenții de la Institutul 
de mine Petroșani, s-au 
prezentat în fața urnelor 
de la secția de votare 
nr. 82 .pentru a-și da vo
tul lor candidaților Fron
tului Democrației'și Uni
tății Socialiste. Intr-o at
mosferă vibrant sărbăto
rească, cei peste 1800 de 
tineri studenți au votat 
candidații F.D.U.S. Ace
eași atmosferă tinerească 

Hie Chiron, miner cu 
vechi state, acum pensio
nar. „Deși sînt ieșit la 
pensie, gîndul meu tot la 
minerit este, ne declara 
Hie Chiron. Votul meu 
pentru candidații F.D.U.S. 
este, totodată, un vot pen
tru meseria de bază a a- 
cestor meleaguri, pentru 
împlinirile și satisfacțiile 
pe care le-am trăit și le 
voi trăi. Este un vot pen
tru viitorului orașului, 
municipiului și țării". 
Gînduri pe care ni le-a 
împărtășit și fiul său Mir
cea aflat la vîrsta primu
lui vot.

• In secția de votare 
nr. 126, primul care a 
votat la ora deschiderii 
secției de votare a fost 
pensionarul octogenar Pe
tru Bora, cunoscut în o- 
raș pentru participarea sa 
activă la rezolvarea tre
burilor obștii.

• In via animație ce 
domnește la secțiile de 
votare nr. 120 și nr. 121 
— Liceul industrial mi
nier discutăm cu Mii cea 
Bărbiță, contabilul șef 

a fost și la secția nr. 91 
unde au votat studenții 
căminului nr. 6 din car
tierul Aeroport. Dintre 
cei peste 2000 de stu
denți care s-au prezentat 
la vot, mulți au votat 
pentru prima dată. Prin
tre aceștia se numără Si
mona Barbu, Doina Stan
ca, Mihaela Burlacu, Ga
briela Grama, Nuț Ale
xandru, Adriana ' Breaz, 
Rodica Răduleț, Radu
Dragonici, Radu Turda,
Gyorgy Gabor, Eugen
Staicu, Marceliu Mure-

<
al I.M. Aninoasa: „Votul 
meu îl dau din toată ini
ma candidaților F.D.U.S., 
împreună cu gîndul că, 
alături de milioanele de 
voturi ale țării, va în
semna o cărămidă pusă 
la temelia a tot ceea ce 
construim azi și mîine 
prin și pentru noi". Vio
rel Moțoc, tehnician to- 
pograf la mina Paroșeni, 
adăuga: ,.Dînd votul nos
tru candidaților F.D.U.S., 
ne gîndim la primul băr
bat al țării, alesul națiu
nii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de numele că
ruia se leagă toate împli
nirile mari din ultimii 
20 de ani din viața popo
rului nostru, precum și 
izbînzile viitoare".

• Aceeași entuziastă 
atmosferă și la celelalte 
secții de votare de pe ra
za orașului Vulcan, unde 
sute de cetățeni — mineri, 
preparatori, energeticieni, 
confecționere și construc
tori de mașini miniere — 
și-au dat votul pentru 
candidații F.D.U.S., pen
tru binele și prosperitatea 
țării. (Gh. Olteanu) 
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șan, Petea Laurențiu, Ră
dică Iosu, Camelia Coro- 
piță, Dalia Motoc și mulți, 
mulți alții. Toți tinerii 
studenți s-au prezentat la 
vot cu dorința fierbinte 
de a învăța mai mult, de 
a se pregăti mai bine 
pentru a deveni specia
liști de nădejde ai mine
ritului din țara noastră.

La ora 9, acțiunea 
„Studenții votează" s-a 
încheiat. Viitorii specia
liști își exprimaseră op
țiunea pentru candidații 
F.D.U.S.
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JI AU VOTAT
ÎNCREDERE
F.D.U.S.

înfăptuim noi împliniri In muncă și viață

31 din

stimă
u
de
țării

>ag. 1)

uncii prin
ă a mo

de sus-

Secția de votare nr. 111 
— Țesătoria de mătase. 
La ora 6 fix, Ion Abru- 
dean de Ia Uzina de pre
parare a cărbunelui își 
exprimă votul. Pentru el, 
17 martie are o dublă 
semnificație. Astăzi îm
plinește 50 de ani de via
ță. Tot aici, votează cu
noscutul miner șef de. 
brigadă de la I.M. Băr- 
băteni. Pompei Tomolea. 
Alături, de el, soția și alți 
6 ortaci printre care șe
ful de brigadă Nicolae 
Bursuc, șeful de echipă 
Ion Olteanu și alții. In 
cinstea evenimentului bri
gada lui Pompei Tomo
lea raportează 81 ml pes
te plan. „Noi nu scoatem 
cărbune, dar pregătim vi
itoarele fronturi de lu
cru. Votăm astăzi pentru 
noi împliniri în viața 
noastră, a orașului în ca
re trăim", spune cu sa
tisfacție, exprimîndu-și 
votul. De asemenea, prin
tre alegătorii ce votează 
la prima oră a dimineții, 
întilnim un grup de 14 
lucrători de la I.F.A. Vîs_

ecanizată.
astfel 

dncă pro- 
,ă față 
conducă- 

Nicolae 
rea de a 
nfăptuirea 
idului, la 
lui comu_ 

au votat 
m întîlnit 
a, cu or- 
iii prezen- 

frumos 
jU 500 to- 

:tras peste 
de la în- 

an. Mine- 
’etru Ba- 
IV al I.M. 
ovaci, mi- 
dă la I.M. 
jncitoarele 
Iacob Vio- 
. Vîscoza 
imărat, de 
e cei din- 
ecțiile de 
idu-și prin 
?a pentru 
urilor de 
icire ale 
l. (V.S.)

Sentimentul tonifiant al
URICANI. încă de la 

deschidere, cele trei sec
ții de votare ale orașului 
au trăit cu intensitate a- 
nimația marelui eveni
ment. După două ore și 
jumătate, respectiv la o- 
ra 8.30, secțiile nr. 129 
și nr. 130 raportau pro
cente semnificative: peste 
50 la sută din alegători 
își exercitaseră dreptul 
de vot. La ora 10,30 sec
ția de votare nr. 131, Cîm- 
pu Iul Neag, cuprinzînd 
cariera de cărbune, sec
ția de utilaj de transport, 
stația de tratare, munci
torii forestieri, a fost pri
ma care a raportat .că 
prin fața urnei au trecut 
toți alegătorii înscriși pe 
listele electorale.

Am consemnat cîteva 
opinii : loan Volocaru, 
maistru principal și ca
dru de nădejde al minei 
Uricani ne-a vorbit des
pre satisfacția sa perso
nală, care este trăită și 
de toți ceilalți mineri și 
muncitori din subteran, 
.pentru că li se oferă pri
lejul de a alege dintre 
oamenii pe care îi cu
nosc, mineri și cadre de 
conducere, care îi repre
zintă prin întreaga lor 
activitate. „Animați de 
această satisfacție vom 

aroaîe roșii, cu putere de simbol
> • nr. 88 
ii genera- 
ani. Intre 
tori s-a 
sastă sec- 
Constan- 

îeie în 
i bunică, 
icul 9 de 
pendenței, 
șdină și 
stă obș- 
a comi- 

ei de lo- 
marele

:, cons- 
ne în anii 
u o undă

bucurie, ea împarte, din 
buchetul de flori cu care 
venise, cîte o splendidă 
garoafă roșie femeilor, 
precum și bărbaților, din 
comisia electorală. Clipe 
de admirație în secția 
de votare. Garoafe roșii 
cu putere de simbol, căci 
autoarea omenescului și 
emoționantului gest avea 
să ne mărturisească: „îmi 
sînt tare dragi oamenii, 
Ia fel precum de dragi 
îmi sînt florile. Sînt ma
mă a trei copii pe care 
i-am crescut și educat 

și vădită să-și iubească țara, să-și

coza, printre care îi re
marcăm pe Artur Dărîn- 
gă — inginerul șef, pe 
Nicolae Sîrbu, pe loan 
Strinu, pe Elena Stan, pe 
surorile Rodica și Vale
ria Chibulcutean și alții.

Intr-un adevărat schimb 
de ștafetă între generații, 
la secția de votare nr. 
110 — cinematograful
„Cultural", la prima oră 
a dimineții Gh. Moldovan 
de 86 de ani, Iosif Petcu 
de 85 ani și Iosif Bugheș 
de 73 de ani, după expri
marea votului, privesc cu 
bucurie la cei 27 de ti
neri de la Liceul indus
trial. Emoția, entuziasmul 
și satisfacția tinerilor sînt 
cea mai bună garanție a 
viitorului luminos al ță
rii, iar cei trei pensio
nari aflați în mijlocul 
lor încearcă împreună cu 
ei sentimentul primului 
lor vot. La fel, Eroul 
Muncii Socialiste Constan
tin Petre, astăzi pensio-, 
nar, a venit la vot împreu
nă cu fiul său Ion Petre lu
crător la I.M. Lupeni și, 
totodată, student la Insti
tutul de mine Petroșani.

acționa Și mai hotărît pen
tru urgentarea lucrărilor 
pe care le executăm la 
pregătirea viitoarelor pa
nouri din stratul 15, sec
torul III". Aflăm că este 
vorba despre trei pa
nouri unde vor fi puse 
în funcțiune mari capa
cități de producție. La 
pregătirea lor contribuie 
în mod substanțial bri
găzile conduse de In 
Nichițelea și Vasile Pos- 
telnicu. Tot de la mina 
Uricani, luliu Mihai, șef 
de schimb la investiții 
ne-a declarat că toți mun
citorii din schimbul său 
— Ion Renghea, Kacso 
Laszlo, Ioan Șerbănescu. 
Dan Ceușescu, Dan 
Lupulescu, sub coordona
rea maistrului Nicolae 
Mehedinții — au reușit 
să cinstească alegerile 
cu un șut deosebit de 
rodnic. In schimbul III, 
abia încheiat, au realizat 
cu mijloace mecanizate o 
avansare de 4,5 ml. „Do
rim ca viața noastră să 
fie tot mai bună și țara 
tot mai frumoasă". Tînă- 
rul Gheorghe Kruppa, e- 
lectrician, aflat la primul 
său vot, ne-a spus că 
pornește în viață cu o 
mare încredere. Are de
plina încredere în viito- 

aibă rostul lor prin mun
că. Acum sînt și bunică, 
avînd patru nepoței, cel 
mai mic de 2 anișori ne 
care-1 ador. Am vo
tat din inimă candidații 
F.D.U.S. cu gîndul și 
speranțele, pe care le au 
toate femeile țării, că se 
va împlini țelul politicii 
externe a partidului și 
statului nostru de pace 
și înțelegere în lume, 
pentru a ne putea vedea 
în liniște de rosturile fa
miliilor noastre, de creș
terea copiilor — viitorul 
patriei dragi". (I.B.)

Tot aici își exprimă drep
tul electoral minerul șef 
de brigadă din sectorul 
III al I.M, Lupeni Ma- 
tvus Laszlo. împreună eu 
el, soția și fratele său 
Matyus Csaba — și el tot 
lucrător la mină.

Minerul șef de brigadă 
Paul Grasu, transferat de 
curînd la mina Lupeni- 
Sud își exprimă printre 
primii votul la secția de 
votare nr. 112 — Școala 
generală nr. 3, împreună 
cu soția.

Printre primii la vot la 
secția de votare nr. 114 — 
Liceul industrial nr. 2, 
s-au prezentat maistrul 
minier Radu Liviu și 
maistrul Tiberiu Marchi
dan de la I.M. Bărbăteni. 
De la această secție de 
votare cu urna mobilă se 
deplasează Gh. Mesaroș, 
Aurel Hidoș și Aurel 
Vali pentru a-i vizita la 
domiciliu pe Maria Ve- 
reș, Toth Ștefan, loan 
Huh și alții. In acest fel 
ei au putut să-și exercite 
dreptul electoral, dîn- 
du-și votul candidaților 
F.D.U.S. (G. Chîrvasă)

încrederii
rii deputați tot așa cum 
nutrește o nemărginită 
încredere în întreprinde
rea la care este de puțin 
timp încadrat: mina Va
lea de Brazi. Urmează 
tradiția familiei sale și 
a fost foarte bine primit 
în colectivul sectorului, 
unde va avea multiple 
posibilități de afirmare 
profesională și de parti
cipare la viața organiza
ției U.T.C,

Gînduri și sentimente 
trainice, înălțătoare au 
fost trăite de toți minerii 
și oamenii muncii din U-, 
ricani care s-au prezentat 
în fața urnelor cu încre
dere în viitorul luminos 
al patriei. loan Gliga, 
Ștefan Lovin, Radu Vă- 
găun, Constantin Gher
man. Grigore Bollașu, Ion 
Cistelecu, Aurel Maco- 
viciuc, Traian Galan, Ioan 
Trifan Multi dintre ei 
au votat în sediul școlii 
nr. 2, realizare a acestei 
legislaturi, amplasată în 
cel mai frumos cartier 
al Uricaniului — Bucura. 
Unul dintre interlocutorii 
noștri, Miron Flueraș, 
președintele acestei secții 
de votare, ne-a explicat 
că datorită continuării 
construcției de' locuințe, 
școala, care în. prezent sc 
află la marginea noului 
cartier, va ajunge pînă 
la viitoarele alegeri în 
centrul acestuia. (Ion
Mustață)

Comuna
Primul care se prezintă 

la vot rjste țăranul cu 
gospodărie individuală 
Petru Marcu, unul din. 
gospodarii fruntași ai co
munei, care deține la ora 
actuală 10 taurine, 27 o- 
vine și multe alte ani
male domestice. Anul ă- 
cesta va preda la fondul 
de stat 1200 1 lapte, 2 
vaci, 1 porc, 54 kg lînă 
etc. De asemenea, prin
tre primii s-au prezentat

își dau votul maistrul Mihai Gudas, șeful S.S.H. Vulcan, cu soția, Ion și E- 
lena Sîrbulescu, oameni ai muncii de la întreprinderea de confecții Vulcan.

Pentru pace, pentru fericire
încă de la primele ore 

ale dimineții ostașii Com
paniei de pompieri din 
Petroșani s-au prezentat 
la secția de votare. „A- 
cum votez pentru prima 
oară, spunea soldatul Io
nel Busuioc. Eu am mun
cit la Combinatul petro
chimic Borzești, votul 
meu de astăzi este izvo
rât din încrederea în vi
itorul patriei, angajîn-

Freamătul cîntului și dansului
Fiecare secție de votare 

a cunoscut animația spe
cifică sărbătorilor. In fa
ța alegătorilor formațiile 
artistice de amatori și 
elevi au susținut emoțio
nante spectacole, cîntecul, 
poezia și dansul sublini
ind bucuria din gîndurile 
oamenilor, pentru împli
nirile de viață într-o țară 
înfloritoare.

Fanfarele minerești din 
Petroșani, Petrila, Lonea, 
Lupeni, Vulcan, și-au în
ceput programele încă 
de la prima oră a dimi
neții. La cluburile mun
citorești, la casa de cul
tură din Petroșani, la 
sediile secțiilor de votare 
am asistat la micro-con- 
certe de fanfară cuprin
zînd lucrări muzicale ro
mânești, marșuri, prelu
crări de folclor și alte 
piese.

Atmosferă sărbătorească în Aninoasa
In Aninoasa, veche a- 

șezare minerească, gru
purile de locuitori se în
dreptau, duminică dimi
neața, într-o atmosferă 
sărbătorească spre secții- 
ile de votare. La clubul 
muncitoresc, unde se a- 
fla secția 132, printre pri
mii cetățeni prezenți la 
vot a fost minerul pen
sionar Aurel Cristea, E- 
rou al Muncii Socialiste. 
S-a făcut o respectuoasă 
liniște cînd s-au prezentat 
la urnă Maria Miclăuș, 
cea mai vîrstnică (94 ani) 
locuitoare Și Victoria Po
pa (92 ani). Cu priviri 
blânde și ochii încărcați 
de bucurie, cele două ce- 
tățene, care au văzut 
multe de-a lungul celor. 
90 de ani și-au dat votul 
cu toată dragostea pentru 
candidații F.D.U.S., spu- 
nînd că votează pentru

Bănită
»

în fața urnei constructo
rii din cele două șantie
re, care lucrează la du
blarea liniei ferate Petro
șani — Subcetate.- Ală
turi de ei și-au dat votul 
candidaților F.D.U.S., vo- 
tînd pentru pace, bună
stare și fericire, ceilalți 
gospodar i ai comunei, oa
meni ai mimeii, din di
ferite întreprinderi .ale 
Văii Jiului, ce locuiesc pe 
teritoriul comunei Banița. 

du-mă totodată, să contri
bui cu toată energia la 
apărarea cuceririlor re
voluționare din acești ani 
atît de rodnici în împli
niri". „Votul meu, ne 
mărturisea soldatul Cos- 
tel Puiu, de loc din ju
dețul Bacău, este un le- 
gămînt față de glia stră
moșească, pentru pace, 
împlinirea idealurilor de

Ne-am întîlnit în toată 
Valea Jiului cu folclorul. 
Ansamblul „Parîngul" al 
Casei de cultură a sindi
catelor din Petroșani, for
mațiile de dansuri popu
lare din I^onea, Petrila, 
Lupeni. soliștii de muzi
că populară au prezentat 
valoroase programe ar
tistice în cadrul cărora 
s-au împletit tradiția nu 
elementele folclorului nou.

La Casa pionierilor și 
șoimiloi patriei din Pe
troșani, la Lupeni, la clu
bul din Petrila, la Uri
cani, am asistat la ade
vărate parăzi ale portu
lui popular, în cadrul mi- 
cro-spectacolelor în aer 
liber. Formațiilor de a- 
matori li s-au adăugat 
cele de elevi, pionieri, 
studenți, uteciști, dansa
torii și montajele literar- 
muzical-coregrafice de la 

mărețele realizări petre
cute în anii socialismului.

„In creșterea celor 10 
copii, spunea Anuța Vla- 
șin, Mamă Eroină, am fost 
ajutată de partidul și sta
tul nostru. Astăzi votez 
pentru viitorul nostru fe
ricit, cu gîndul la minu
natele condiții de viață 
ale tuturor copiilor pa
triei, ei înșiși viitorul na
țiunii noastre socialiste". 
Aceleași gîndur i și senti
mente împărtășea și o 
altă Mamă Eroină din A- 
ninoasa, Ilunyadi Lucre
tia, mamă a 12 copii. x.

In zorii zilei locuitorii 
comunei — cunoscuți 
crescători de animale,
participînd cu spirit gos. 
podăresc, prun contracte, 
la autoaprovizionarea te

Votează ceferiștii: Gheorghe Popescu, Natalia Dil- 
ja și Ștefan Duduială.

libertate și fericire ale 
tuturor". Și soldatul Pe
tru Butnaru ne spunea 
cu mîndrie că votul dat 
candidaților F.D.U.S. este 
un angajament de a ob
ține rezultate foarte bune 
în activitatea destinată 
apărării bunurilor mate
riale ale societății noas
tre socialiste, (plut. adj. 
loan Jitea, coresp.) 

școlile generale din Pe
trila, grupurile folk de 
la școlile și liceele din 
întregul municipiu, for
mațiile artistice ale Școlii 
generale nr. 1 din Lupeni, 
grupul coral-cameral al 
Școlii generale nr. 1 din 
Petroșani, recitatori, ce
lelalte formații, toate 
participante la Festivalul 
național al muncii și 
creației „Cîntarea Româ
niei", au dat acestei zile 
o minunată atmosferă 
sărbătorească. Prin actul 
lor creator, artiștii ama
tori de toate vîrstele și-au 
exprimat adeziunea de
plină la alegerea candi
daților Frontului Demo
crației și Unității Socia
liste, bucuria de a crea 
noi și noi bunuri mate
riale și spirituale. în de
plină libertate și . demo
crație socialistă. (Al. H) 

ritorială — și-au îngrijit 
efectivele din ogradă, a- 
poi s-au prezentat la sec
țiile de votare. Printre 
ei am întîlnit oameni res
pectați în comună pentru 
spiritul gospodăresc: Con
stantin Bărăiac, Petru E- 
nulescu, Petru Ionașcu, 
Angelica Nițar — cu to
ții din Aninoasa. Cetățe
nii din Iscroni, printre 
care Mii'on Pantelimon, 
Elena Burlec, Elena Nițar, 
Petru Brînzău și ei har
nici crescători de anima
le, ș-au prezentat în gru
puri compacte la secția 
de votare 133 de la că
minul cultural, împodo
bit sărbătorește. (T. Spă- 
taru)
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
secția de votarea fost prezent la nr. 1 din Capitală

'Urmare din pag. 1» 

lui in forul legislativ al 
țării, avind deplină încre
dere că aceasta corespun
de dorinței fierbinți a tu
turor fiilor patriei, fără 
deosebire de naționalitate, 
reprezintă chezășia sigură 
a înaintării neabătute a 
țării pe calea progresului 
și civilizației socialiste. Ei 
știu că secretarul general 
al partidului, președintele 
Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a fost 
și va rămîne deputatul de 
suflet, de gînd și de voin
ță al tuturor celor peste 
22 milioane de cetățeni ai 
patriei. Iată de ce, expri- 
mîndu-și această opțiune 
fermă, locuitorii din cir
cumscripția nr. 1 „23 Au- 
gust“ au reafirmat, emoțio
nant, sentimentele de ne
țărmurită dragoste și sti
mă ale întregii națiuni fa
ță de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care și-a făcut 
din slujirea partidului, a 
patriei și poporului, a cau
zei socialismului și păcii, 
țelul suprem al pilduitoa
rei sale vieți, față de acti
vitatea sa prodigioasă în 
fruntea partidului și sta
tului, de remarcabila sa 
gîndire și acțiune- revolu
ționară profund novatoa
re, fiind indisolubil legate 
cele mai de seamă înfăp
tuiri din istoria României.

Ora 10. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu sosesc la 
secția de votare nr. 1 din 
circumscripția electorală 
„23 August1*.

Miile de bărbați și fe
mei, tineri și vîrstnici, a

plaudă cu putere,. ovația- 
neaza îndelung. Suit mo
mente de neuitat pentru 
toți cei prezenți, străbătute 
de adîncă emoție și depli
nă satisfacție, ce conferă 
acestei noi întîlniri cu con
ducătorul partidului și sta
tului nostru atributele u- 
nei alese sărbători. In a- 
ceastă ambianță, grupuri 
de tineri dansatori în cos
tume populare din diferite 
zone folclorice românești, 
exprimă, printr-o evoluție 
dinamică și plină de opti
mism, bucuria pe care b 
trăiește azi întreaga țară. 
Sute de tinere și tineri din 
corurile reunite fac să ră
sune în văzduh, emoțio
nant, solemn, acordurile 
cîntecului „E scris pe tri
color unire1*, devenit Imn 
al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au răs
puns cu prietenie acestor 
manifestări de dragoste și 
prețuire.

La sosire, conducătorul 
partidului și statului nos
tru este salutat de tovară
șii Gheorghe Pană, prim- 
secretar al Comitetului mu
nicipal București al P.C.R., 
primarul general al Capi
talei, de Constantin Smeu, 
prim-seci'etar al Comitetu
lui de partid al sectorului 
3. Sînt de față reprezen
tanți ai conducerii centra
lelor industriale și între
prinderilor din această 
parte a orașului, muncitori 
fruntași în producție, acti
viști de partid și de stat, 
ai organizațiilor de masă 
și obștești.

Un moment semnificativ 
pentru înalta prețuire cu 
care este înconjurat secre
tarul general al partidului 
de oamenii muncii de pe 
această puternică platfor
mă industrială a Capitalei, 
de întreaga noastră clasă 
muncitoare, îl reprezintă 
salutul adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la intra
rea în secția de votare de 
Gheorghe Buruc, Erou al 
Muncii Socialiste, șef de 
echipă la întreprinderea 
„23 August", care, în nu
mele colectivelor unităților 
economice din această cir
cumscripție electorală, i-a 
Urat un călduros bun venit 
în mijlocul lor, viață înde
lungată și multă sănătate, 
noi șl tot mai mari succe
se în activitatea de înaltă 
răspundere ce o desfășoară 
în fruntea partidului și 
statului. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost 
salutat, cu profundă stimă, 
de alți reprezentanți ai 
unor colective muncito
rești din sectorul 3, dis
tinși, pentru activitatea 
lor deosebită, cu înaltul 
titlu de Erou al Muncii So
cialiste.

Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu le-au fost înmî- 
nate buletinele de vot de 
către președintele centru
lui de votare, Constantin 
Mihăescu, care a raportat 
că pină la această oră toți 
cetățenii înscriși pe liste 
au votat. Președintele cen
trului de votare a subliniat 
că alegătorii l-au rugat să 
transmită conducătorului 
partidului și statului nos

tru cele mai calde mulțu
miri pentru tot ce a făcut 
și face pentru continua 
dezvoltare a României, 
pentru sporirea bunăstării 
întregului popor.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se 
transmită muncitorilor și 
specialiștilor, tuturor oa
menilor muncii urări de 
noi succese în activitatea 
lor, multă sănătate și feri
cire.

Urmează momente a că
ror desfășurare este urmă
rită cu adîncă emoție de 
toți cei prezenți și, prin 
intermediul camerelor de 
luat vederi, de cetățenii în
tregii țări —• tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se a- 
propie de urna drapată în 
mătase tricoloră, unde in
troduce buletinele de vot.

Sînt clipe solemne care 
se întipăresc în conștiința 
tuturor ca un simbol al le
găturii permanente dintre 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și făuritorii de 
bunuri materiale și spiri
tuale, al dezvoltării necon
tenite a democrației noas
tre muncitorești, revolu
ționare, expresie a unității 
de nezdruncinat a întregu
lui popor în jurul partidu
lui, al secretarului său ge
neral.

A votat tovarășa Elena 
Ceaușescu.

Au votat, în continuare, 
ceilalți tovarăși din con
ducerea partidului și sta
tului prezenți aici.

Cetățenii României so
cialiste și, împreună cu ei, 
președintele țării au votat 
astăzi într-o semnificativă 

unitate de gînd și de voin
ță, reprezentînd garanția 
trainică a înfăptuirilor vi
itoare.

După desfășurarea aces
tui moment solemn, nu
meroși copii au înconjurat 
pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, ținînd în mînă 
flori pe care le oferă cu 
dragoste, rostind, totodată, 
emoționante versuri. Sînt 
simbolurile dragostei și 
stimei pe care tînăra ge
nerație a patriei le au față 
de conducătorul partidului 
și statului nostru, expresie 
a adîncii recunoștințe pen
tru copilăria fericită, pen
tru minunatele condiții de 
viață și învățătură create 
de partid.

La ieșirea din secția de 
votare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt întîmpinați 
cu însuflețite aplauze și 
ovații.

Aceste sentimente și gîn- 
duri, împărtășite de toți 
cetățenii României socia
liste, sînt exprimate cu 
căldură prin vers, cîntec și 
dbns. Reunite, mari coruri, 
laureate ale Festivalului 
național „Cîntarea Româ
niei", interpretează cîntece 
patriotice, revoluționare, 
dedicate gloriosului nostru 
partid comunist, secreta
rului său general, patriei 
noastre libere, demne și 
înfloritoare. Răsună îndră
gitul cîntec patriotic „Parti
dul — Ceaușescu — Româ
nia", vibrant omagiu adus 
celui care, în fruntea parti
dului și statului, conduce 
cu pași siguri poporul ro

mân spre culmile civiliza
ției socialiste și comuniste.

Ca o încununare a aces
tor momente sărbătorești, 
pc platoul din fața secției 
de votare se formează o 
imensă horă. Tineri și ti
nere în frumoase veșmin
te populare, invită pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pc 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
să se prindă în această 
horă a bucuriei.

In această entuziastă 
manifestare a cetățenilor 
Capitalei sînt exprimate, 
direct și cald, simțămintele 
de nețărmurită dragoste, 
stimă și recunoștință pe 
care întregul nostru popor 
le nutrește față de secre
tarul general al partidului, 
președintele Republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
unitatea strînsă, indestruc
tibilă a poporului în jurul 
partidului și al secretaru
lui său general, unitate ce 
dă forță și trăinicie orîn- 
duirii noastre socialiste.

17 martie 1985. Ziua în 
care întregul popor a dat 
votul candidaților Frontu
lui Democrației și Unității 
Socialiste, act politic fun
damental pentru viitorul 
luminos al scumpei noastre 
patrii, pune în valoare în 
modul cel mai pregnant 
opțiunea națiunii pentru 
ziua de mîine a tuturor fi
ilor și fiicelor României 
socialiste, prefigurată cu 
strălucire de documentele 
Congresului al XlII-lea al 
Partidului Comunist Ro
mân, de Programul parti
dului de făurire a societă
ții socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

Comunicatul Comisiei Electorale Centrale cu privire 
la rezultatele alegerilor de deputați in M.A.N.

In Comunicatul Comi
siei Electorale Centrale cu 
privire la rezultatul alege
rilor de deputați în Marea 
Adunare Națională a Re
publicii Socialiste România, 
se arată :

Comisia Electorală Cen
trală, verificând — în te
meiul art. 94 din Legea e- 
lectorală — procesele ver
bale alo comisiilor elec
torale db circumscripție cu 
privire la rezultatele ale
gerilor de deputați In Ma
rea Adunare Naționala din 
ziua de 17 martie 1985, a 
constatat următoarele :

In listele de alegători au 

Lista deputațîlor din județul Hunedoara 
aleși în Marea Adunare Naționala

1. ANCUȚA Dimitrie

2. MIRZA Aurora

3. COMAN Ion

4. DRAGOTĂ 
Alexandru

5. MITROFAN Maria

6. ȘTEFANACHE 
Marin

7. MARCHIȘ 
Gheorghe

8 BRINDUȘA Elena 
Cornelia

9. BÂLAN Radu

circumscripția
1 Deva-Est 
circumscripția
2 Deva-Vest 
circumscripția
3 Hunedoara 
circumscripția
4 Hunedoara 
circumscripția
5 Hațeg 
circumscripția
6 Petroșani 
circumscripția
7 Lupeni 
circumscripția
8 Orăștie 
circumscripția
9 Brad

fost înscriși 15 733 060 ce
tățeni.

Din numărul total al a- 
legătorilbr înscriși în liste 
s-au prezentat la vot 
15 732 095 alegători, adică 

99,99 la sută.
Pentru candidații Fron

tului Democrației și Uni
tății Socialiste au votat 
15 375 522 alegători, adică 
97,73 la sută din numărul 
total al alegătorilor care 
au luat parte la vot.

Au votat contra 356 573 
alegători, adică 2,27 la sută 
din numărul total al vo- 
tanților.

In cele 369 circumscrip
ții electorale au fost depu

se 594 candidaturi, din 
care în 145 circumscripții 
cîte două candidaturi și în 
40 circumscripții cîte trei 
candidaturi.

In temeiul prevederilor 
Legii electorale, comisiile 
electorale au declarat a- 
leși 369 deputați în Marea 
Adunare Națională.

La Comisia Electorală 
Centrală nu s-au depus 
contestații cu privire la 
operațiunile comisiilor e- 
lectorale de circumscripții.

(Comunicatul Comisiei E- 
lectorale Centrale se pu
blică integral în presa 
centrală).

electorală

electorală

electorală 
Est

electorală 
Vest

electorală

electorală

electorală

electorală
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nr.

nr,

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

SCRISOAREA 
Comitetului Politic Executiv o! C.C. al P.C.R. 

adresata tovarășului Ludovic Fazekas, 
cu prilejul împlinirii vîrstei de 60 de ani
Dragă tovarășe Ludo

vic Fazekaș,
La aniversarea împli

nirii vîrstei de 60 de ani, 
ne face o mare plăcere 
să-ți adresăm calde feli
citări, împreună cu ură
rile noastre de sănătate, 
viață lungă și fericită.

Folosim și acest prilej 
pentru a—ți exprima apre
cierea noastră pentru ac
tivitatea rodnică pe care 
o desfășori, pentru răs
punderea și dăruirea cu 
care acționezi în vederea 
îndeplinirii în condiții 
cît mai bune a sarcinilor 
încredințate de partid. A- 
preciem cu toții contri
buția de seamă pe caro o 
aduci — ca membru al 
Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.

Vizita de lucru în U.R.S.S. a primului ministru 
al Guvernului Republicii Socialiste România
Tovarășul Constantin 

Dăscălescu, membru al 
Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim. 
ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, 
s-a întîlnit la 18 martie 
1985, la Moscova, cu tova
rășul N.A. Tihonov, mem
bru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., președin
tele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 

și ca viceprim-ministru 
al guvernului — la înfăp
tuirea planurilor și pro
gramelor de dezvoltare e- 
conoraico-socială a țării 
și de ridicare a nivelului 
general de viață și de ci
vilizație al poporului, la 
întreaga politică de cons
trucție socialistă, de pace 
și colaborare a partidului 
și statului nostru.

Iți urăm, tovarășe Lu
dovic Fazekas multă să
nătate și putere de mun
că, pentru ca, împreună 
cu întregul partid și po

Comitetul Politic Executiv 
al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român

în lu/mc

Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România s-au transmis cu 
acest prilej un cald salut 
și cele mai bune urări to
varășului Mihail Serghe- 
evici Gorbaciov, secretar 
general al C.C. si P.C.U.S.

Președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. a 
rugat să se transmită tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
din partea tovarășului Mi
hail Sergheevici Gorba
ciov, calde salutări și urări 
de succese. 

por, să-ți aduci în con
tinuare contribuția activă 
la transpunerea neabă
tută în viață a istoricelor 
hotărîri adoptate de cel 
de-al XlII-lea Congres al 
partidului, a minunatului 
Program de edificare a 
societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și de 
înaintare a României spre 
comunism.

La sărbătorirea zilei 
tale de naștere, îți adre
săm, cu cele mai calde 
sentimente tovărășești, 
tradiționala urare :
„La mulți ani !"

In cursul convorbirilor 
s-au subliniat cu satisfac
ție dezvoltarea continuă a 
relațiilor româno-sovietice 
colaborarea rodnică eco
nomică, tehnico-științifică 
și culturală, extinderea 
contactelor și a legăturilor 
în diferite domenii. A a- 
vut loc un schimb de pă
reri privind măsurile în
dreptate spre întărirea în 
continuare a conlucrării 
multilaterale dțntre Repu
blica Socialistă România 
și U.R.S.S.
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