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I suprema garanție a 
j progresului și bunăstării j 

poporului român
(în pag. a 3-a)! i

Cu nețărmurită încredere, spre noi izbînzi, 
avînd în frunte cel mai iubit fiu al poporului

Realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în su
prema funcție de pre
ședinte al Republicii a 
fost primită de întregul 
nostru popor cu cele mai 
alese sentimente de mîn- 
drie patriotică, de stimă 
și prețuire. Iată că, la 
împlinirea a două decenii 
de cînd cel mai iubit fiu 
al națiunii a fost învestit 
cu înalta răspundere de 
a conduce partidul, și la 
scurt timp după realege
rea în funcția supremă de 
secretar general al parti
dului, o nouă opțiune — 
expresie grăitoare a voin
ței unanime a întregului 
popor — este în măsură 
să confirme în fața con
temporaneității unitatea 
indestructibilă a poporu. 
lui în Jurul iubitului său 
conducător. Temeiurile 
adînci și durabile ale a- 
cestei unități se află în
corporate în minunatele 
împliniri obținute în tot 
acest timp, în realizările 
care au schimbat radical 
chipul frumoasei noastre 
patrii întărind, dincolo 
de hotarele ei, prestigiul 
unei țări și al unui popor.

In cronica amplă a 
construcției socialiste din 
patria noastră cea mai 
bogată etapă poartă nu

mele ctitorului noii Româ
nii. Epoca Nicolae 
Ceaușescu, cum este u- 
nanim definită, cuprinde 
două decenii de măreață 
glorie, ale cărei înfăp. 
tuiri reflectă în profunzi
me justețea și realismul 
orientărilor trasate de 
secretarul general ăl 
partidului. Viața a de. 
monstrat justețea tezelor 
privind dezvoltarea im
petuoasă a forțelor de 
producție, continuarea 
procesului de industriali
zare socialistă și dezvol
tarea intensivă a agricul
turii, toate celelalte în
noiri în domeniul relați
ilor de producție și so
ciale, orientările științific 
fundamentate cu pri
vire la organizarea su
perioară a struc
turilor economice și so- 
cial-politice, la adîncirea 
democratismului orîndui- 
rii noastre. In toate a. 
ceste mărețe izbînzi re
cunoaștem gîndirea stră. 
lucită și acțiunea practi
că, rolul și contribuția 
nemijlocită ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, stra- 
tregul curajos căruia îi 
datorăm avîntul tumul
tuos al societății, nivelul 
de dezvoltare la care ne 
situăm, locul nou pe ca. 
re_l ocupă astăzi Româ

nia în rîndul națiunilor 
lumii contemporane.

Intrăm în cel de-al 
treilea deceniu al unei 
epoci de aur cu încrede, 
rea nestrămutată în vi
itorul luminos al patriei, 
încredere dată de faptul 
plin de semnificații că 
la cîrma partidului și în 
fruntea națiunii se află 
un conducător care și-a 
închinat întreaga viață 
binelui și fericirii popo
rului, care militează cu 
pilduitoare abnegație și 
dăruire pentru împlinirea 
idealurilor supreme ale 
națiunii noastre, de pro
gres și prosperitate, de 
libertate și pace, de feri
cire și înțelegere pe în
treaga planetă. _

Cu această luminoasă 
perspectivă istorică mi
nerii, toți ceilalți oameni 
ai muncii din vatra de 
cărbune mereu înfloritoa
re a Văii Jiului vor ac
ționa și pe mai departe 
cu dăruire și răspundere 
pentru înfăptuirea obiec
tivelor adoptate de Con
gresul al XlII.lea al 
partidului, făcînd să 
crească mereu contribuția 
municipiului nostru la ac
celerarea progresului mul
tilateral al României so
cialiste.

TELEGRAMA
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TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
SECRETAR GENERAL AL PARTIDULUI, 

PREȘEDINTELE REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA 

București

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
Valea Jiului, la fel ca întreaga națiune 
română, am primit din adîncul inimilor, 
cu vie satisfacție și nemărginită bucurie, 
cu entuziastă aprobare realegerea dum
neavoastră, mult iubite și stimate tova. 
rășe Nicolae Ceaușescu. în funcția su
premă de președinte al Republicii So
cialiste România. Acest act memorabil 
înfăptuit de Marea Adunare Națională, 
reprezentînd o strălucită expresie a 
voinței unanime a comuniștilor, a tutu
ror cetățenilor patriei, are cu atit mai 
mult semnificații deosebite în aceste 
zile cînd se împlinesc 20 dc ani de cînd 
dumneavoastră, mult stimate tovarășe 
secretar general, vă aflați în fruntea 
partidului nostru.

Dînd glas puternicei mindrii patriotice 
ce o purtăm in inimi știindu.vă reînvestit 
în fruntea statului, folosim și acest minu. 
nat prilej pentru a rememora, la fel ca 
întregul nostru popor, mărețele înfăp. 
tuiri socialiste din aceste două decenii 
pe care cu legitim temei și fierbinte re
cunoștință o numim „Epoca Ceaușescu". 
Privind retrospectiv această luminoasă 
perioadă, evocînd grandioasele înfăptuiri 
ce încununează activitatea partidului și 
poporului nostru de_a lungul celor două 
decenii intrate in conștiința neamului ca 
epoca ce vă poartă numele, dăm expre

sie cu toții recunoașterii uriașelor dum
neavoastră merite, contribuției de ines
timabilă valoare ce o aveți la fundamen
tarea și înfăptuirea întregii politici dc 
construcție socialistă pe păminlul stră
bun.

Trăind astăzi marea bucurie și satis
facție a reinvestirii dumneavoastră în 
fruntea statului, mult stimate tovarășe 
Președinte, noi, minerii, toți oamenii 
muncii din Valea Jiului avem cu atit 
mai mult un teniei in plus de a privi 
cu deplină încredere și optimism viito
rul. In ritm cu puternica dezvoltare și 
Înflorire a țării, sub ochii noștri și prin 
munca noastră, transpunind în viață ge. 
nialele dumneavoastră orientări strate
gice date cu neclintită fermitate revolu
ționară și clarviziune științifică de la 
Congresele al IX-lea piuă la al XlII-lea 
ale partidului, materializind prețioasele 
indicații ce ni le.ați dat cu prilejul vi
zitelor întreprinse in municipiul nostru, 
mineritul și întreaga dezvoltare a Văii 
Jiului, viața celor ce muncesc pe aceste 
meleaguri a făcut progrese fără prece
dent. Noi ne mindrim pe drept cuvin!

COMITETUL MUNICIPAL 
PETROȘANI AL P.C.R.

(Continuare în pag. a 4-a)

Vom susține și pe moi departe amplul 
program de înflorire a patriei

Cu cele mai prof unde sen. 
timente de mîndrie patrio
tică am primit și noi, mi
nerii Uricaniului, vestea 
realegerii tovarășului
Nicolae Ceaușescu în func
ția supremă de președin
te al Republicii, eveniment 
politic de răsunet care ne 
mobilizează în activitatea 
noastră productivă. Sîn- 
tem pe deplin conștienți că 
datoria noastră și. totoda
tă, calea pe care sîntem 
chemați să contribuim la 
înfăptuirea politicii parti
dului și statului constă din 
a da patriei tot mai mult 
cărbune, contribuind ast
fel la realizarea mărețului 
program de înflorire a 
României socialiste.

In cadrul sectorului I 
unde lucrez, conduc o bri
gadă bună, cu care ne.am 
pregătit singuri locul de 
muncă — un nou panou cu 
o lungime de front de 120 
ml. Pînâ în prezent, nu
mai „din pregătiri" am ex
tras peste plan 1000 tone 
de cărbune și sîntem ho- 
tărîți ca odată cu intrarea 
în funcțiune din plin a 
frontului să desfășurăm o 
activitate exemplară pen
tru ca fiecare zi să o în
cheiem cu depășiri. Așa în
țelegem să susținem în
făptuirea politicii economi
ce a partidului și statului, 
politică izvorită din gîndi. 
rea strălucită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Munca noastră, în abata
je, așa ca munca tuturor 
minerilor din țară este 
luminată de gîndul că a- 
vîndu.l în fruntea partidu
lui și la cîrma țării pe 
„Minerul nostru de onoa
re", tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, vom continua cu 
și mai mult avînt procesul 
amplu de înflorire a ora
șelor noastre minerești, a 
întregii patrii, vom obține 
noi și tot mai mărețe în
făptuiri socialiste, spre bi
nele întregului popor.

Glieorghe VASII, 
maistru minier, 
șef de brigadă, 

sectorul T, I.M. Uricani
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Brigada Iosif Bucur 
— sectorul III al I.M. 
Lunea. Schimbul con
dus de Vasile Anton. In 
mijloc, ing. Daniel Dioa. 
ne — conducătorul for
mației de lucru.

R ă s p a ii z înd chem ării secretarului general al partidului

Minerii Petrilei se angajează 
plenar pentru creșterea producției 

de cărbune
(In pag a 2-a)
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Pentru a patra oară 
consecutiv, poporul a 
încredințat, prin aleșii 
săi, simbolurile demni
tății și prestigiului, ale 
puterii de stat, ale au- 
toiității salo suverane, 
ale voinței sale de a-și 
rostui liber și indepen. 
dent 
iubit 
tarul 
dului, tovarășul 
Ceaușescu. Act 
fundamental, temei 
încrederii

soarta celui 
fiu al său, 
genera) ai

mai 
secre- 
parti- 

N icolae 
politic 

al
nețărmurite 

în bravul bărbat ale că
rui cuvinte și fapte ja
lonează simbolic ulti
mele două decenii ale 
istoriei noastre contem
porane, omagiu cuteză
torului revoluționar, e- 
minentului conducător 
patriot, ctitorul Romă, 
niei moderne socialiste, 
neostenit sol al păcii și 
înțelegerii planetare.

remei si
omagiu

„Epoca Ceaușescu", 
dialectic salt al multi
milenarei istorii din 
plaiurile carpatine, a 
devenit vocație și certi
tudine unanim romă, 
nească, fiindcă genialul 
conducător și om poli
tic și-a asumai CU con
secvență revoluționară 
misiunea strălucitului 
făuritor de istorie.

Cu îndemnurile sale 
în cuget și inimi, popo
rul a conferit din nou. 
dreptul și onoarea sa
cră de a-i conduce des
tinul, titanului încercat 
de lupte, jurînd să-i ur
meze luminosul exem
plu. Primului președin
te al Republicii i s_a 
rcîncredințat, deci, man
datul fericirii și propă
șirii neamului său. (I.V.j
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2 Steagul roșu DUMINICA, 31 MARTIE 1985j Răspunzînd chemării secretarului general al partidului
i Minerii Petriiei se angajează plenar
j pentru creșterea producției de cărbune

i Se împlinesc două decenii de la isto_ posibilitățile reale. Colectivele de inun-
• riea Plenară a C.C. al partidului care a că din sectoarele IV, V, III, XI — in. 
: ales in funcția supremă de conducere in vestiții, numeroase brigăzi cum sînt cele 
: partid pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, din sectorul IV, care aproape în totali.
• inaugurind epoca de aur din istoria pa- tate își îndeplinesc ritmic planul, pre- 
■ triei, pe care cu mîndrie patriotică o cum și cele conduse dc Ion Ciobanu,

1
 denumim „Epoca Ceaușescu". Realegerea Dumitru Leonte, Gavrilă Jurcan, loan 

tovarășului Nicolae Ceaușescu, cel mai C. Radu, Constantin Cosma, Costică Du_ 
iubit fiu al națiunii, Minerul de onoare mitrașcu, Constantin Borș, Ion Pop, Ba_

; a] țării, la Congresul al XlII-lea al parti, rabaș Iosif și alții, demonstrează prin 
i dului in funcția supremă de secretar fapte posibilitatea îndeplinirii integrale 
i general al partidului și reînvestirea în a sarcinilor de plan.
; funcția de președinte al Republicii sînt — Pătruns de întreaga răspundere ce_i
i garanții ale îndeplinirii cu succes a Pro- revine ca factor politic conducător, or.
■ gramului de făurire a societății socia. ganul nostru de partid — sublinia Mar.
; liste multilateral dezvoltate și înaintare cu Boantă, secretarul comitetului de 
; a României spre comunism. In această partid, președintele c.o.m. — acționează 
i glorioasă epocă, odată cu întreaga țară, susținut pentru creșterea rolului condu- 
i mina noastră a cunoscut cea mai fer- cător și întărirea activității comitetelor 
; tilă perioadă din întreaga sa istorie de de partid și organizațiilor de bază din 
i 125 ani. Prin aplicarea in viață a in- sectoare pentru mobilizarea întregului 
; dicațiilor și orientărilor adresate mine, colectiv, in frunte cu comuniștii, pentru 
i rilor de conducătorul partidului și sta. materializarea măsurilor cuprinse în 
j tului, s_a dezvoltat capacitatea de pro. programul unic al minei în scopul in
i' ducție a minei, a fost impulsionat pț;o_ deplinirii exemplare a sarcinilor canti- 
i cesul de mecanizare și aplicare a noi tative și calitative ale planului. Avem o 
i tehnologii de lucru și, odată cu aceasta, mare încredere în forța organizației 
i s_a format minerul de tip nou, minerul- noastre de partid care cuprinde peste o 
i tehnician, cu o înaltă pregătire profe. treime din efectivul minei. In toate im. 
i sională și conștiință revoluționară. prejurările, comuniștii noștri au dovedit
ț Minerii din Petrila, în frunte cu or. prin fapte că sînt capabili să înfăptu. 
i ganizația lor de partid, acționează cu iască obiectivele pe care și le.au pro_ 
:■ fermitate pentru recuperarea rămîncrilor pus, cea mai bună dovadă constituind-o 
ț in urmă din primul trimestru al anului, faptul că în anul încheiat ei au condus 
: pentru îndeplinirea cu succes, in urmă, colectivul la obținerea unui loc fruntaș 
; toarele luni care au mai rămas din a- în întrecerea socialistă dintre minerii 

cest an, a sarcinilor pe anul 1985. In Văii Jiului.
i spiritul orientărilor și indicațiilor date Ne preocupăm, în același timp, de 
î de secretarul general al partidului, pe ridicarea nivelului activității organizați- 
î baza sarcinilor izvorîte din Programul ilor de sindicat, U.T.C., O.D.U.S., pen- 
; adoptat de recenta plenară a Comitetu- tru participarea plenară a tuturor oa. 
j Iui Central al partidului privind înde- menilor muncii, a cadrelor de conducere 
: plinirea integrală a prevederilor planu- — atît la nivelul întreprinderii, cît și 
i lui pe anul 1985 și pregătirea în bune al sectoarelor — la acțiunile întreprinse 
î condiții a planuiui pe anul 1986, fac- de organizația de partid, pentru împle- 
1 torii de conducere și întregul colectiv tirea strînsă a activității economice cu 
: de muncă de la întreprinderea minieră activitatea politico.educativă și ne stră_ 
ș Petrila acționează energic pentru reali- duim să determinăm ca fiecare cadru 
; zarea sarcinilor de plan pe anul în curs, tehnico-ingineresc să se considere nu 
: pentru îmbunătățirea calității cărbune, numai un conducător al producției, ci 
î lui, reducerea consumului de materiale și un activist al partidului.

și energie, creșterea mai accentuată a Pe deplin conștient că sporirea în 
Productivității muncii și ridicarea efi- continuare a producției de cărbune răs- 
cienței economice. punde cerințelor superioare ale progre.

— Rămînerile în urmă înregistrate dc sului economico-social și al asigurării 
unele sectoare de producție in primul independenței energetice a țării, colec- 
trimestru — arată ing. Aurel Marhan, tivul de muncă al minei Petrila este 
directorul întreprinderii — cauzate în ferm hotărît să-și aducă o contribuție 
mare parte și de greutățile acestei ierrvi plenară, alături de toți minerii din Va_ 
geroase, nu ne demobilizează. Dimpotri- lea Jiului, la creșterea producției de 

' vă, avem toate motivele să fim încreză- cărbune a țării, să facă totul ca în anul 
i tori în forța și capacitatea colectivului 1985, ultimul din actualul cincinal, să 

nostru de muncă. Avem în vedere că realizeze o producție de 1 300 000 tone 
planul minei și al fiecărui sector în cărbune, nivelul cel mai ridicat de pro. 
parte este temeinic fundamentat și pus ducție din întreaga istorie de 125 de ani 
în deplină concordanță cu condițiile și a minei.

Ieri, în cadrul unor festivități ce au avut loc la mină și la clubul munci
toresc, la care au participat sute de oameni ai muncii de la I M. Petrila, cu 
prilejul evenimentului aniversar — 125 de ani de exploatare industrială a căr.

; bunelui — a fost dezvelită o placă comemorativă. Adunarea a fost urmată de 
un bogat program cultural-artistic susținut de formații participante la Festiva- 

i Iul național „Cintarea României".

Exemplu pentru colectivul minei
De cîțiva ani, sectorul 

IV, care deține cea mai 
mare pondere în produc
ția de căi bune a minei, 
se situează pe loc fruntaș 
în întrecerea socialistă. 
In anul 1984, sectorul a 
extras peste plan 25 500 
tone de cărbune, iar în 
primul trimestru al anu
lui în curs, peste 6 500 
tone de cărbune.

Sub îndrumarea și cu 
sprijinul organizației de 
partid, conducerea secto
rului (șef sector ing. Ila- 
rie Bora), se preocupă 
susținut de introducerea 
și extinderea noilor tehno. 
logiide lucru — condiție 
esențială pentru sporirea 
producției și a producti
vității muncii, ușurarea 
eforturilor fizice ale mi
nerilor, creșterea gradu
lui de securitate. In toa
te abatajele frontale ale 
sectorului se aplică teh
nologia susținerii cu stîlpi 
hidraulici individuali, iar 
în preabataje s-a genera
lizat armarea în fier — 
tehnologii care au con

dus la realizarea unor in
dicatori tehnico-econo. 
mici superiori. Producti
vitatea medie a muncii 
în abataje, spre exemplu, 
a crescut în anul 1984 fa
ță de anul precedent de 
la 8,088 tone pe post, la 
8,532 tone pe post. Este 
semnificativ că în anul 
1984 productivitatea mun
cii realizată în abataje a 
fost mai mare cu 1,076 
tone pe post față de cea 
planificată. In același 
timp, cheltuielile mate
riale de producție au fost 
reduse cu 4,5 lei/tona de 
cărbune, ceea ce a con
tribuit la realizarea unei 
importante economii pe 
sector.

Ca urmare a acțiunilor 
politico-educative susți
nute, desfășurate de or
ganizațiile de partid, 
sindicat, U. T. C. și 
O.D.U.S., s.a întărit ordi
nea, disciplina și răspun
derea în rîndurile colec
tivului de muncă. In a- 
cest context este semnifi
cativ că absențele nemo

tivate de la lucru au fost 
reduse substanțial, înre- 
gistrlndu_se în medie 1—2 
absențe pe zi, iar în une. 
le zile eliminîndu.se 
complet. De asemenea, 
prin creșterea răspunde
rii și respectarea norme
lor de protecție a muncii 
și a tehnologiilor de lu
cru, a crescut eficiența 
activității în acest dome
niu.

O contribuție deosebită 
la realizările sectorului o 
aduc brigăzile de mineri 
conduse de comuniștii 
Ștefan Alba, Kovacs 
Francisc, Ștefan Rotaru, 
Vlad Aionesei și Gheor- 
ghe Toma, echipele de 
lăcătuși în frunte cu Ale
xa Lazăr și Mihai Tăz- 
lăoanu, precum și cadre
le tehnico.inginerești din 
sector printre care loan 
Bodenlosz, Valentin Su- 
mălan, Vasile Blîndu, Ion 
Bușe și alții.

Prin întreaga lor acti
vitate, minerii sectorului 
IV constituie un exemplu 
mobilizator pentru între
gul colectiv al minei.

Pentru protecția muncii 
minerilor

Tot ce se întreprinde la. 
mină pentru creșterea pro
ducției de cărbune este în
soțit de preocuparea neîn
treruptă pentru îmbunătă
țirea condițiilor de muncă.

Anual, pentru înfăptui
rea măsurilor de protecție 
a muncii sînt alocați, în 
medie 5 milioane lei. Față d 
anul 1965, capacitatea ins
talată a stațiilor principa
le de aeraj a crescut de la 
12 200 mc aer pe minut, la 
28 440 mc aer pe minut în 
anul 1984. Cu a- 
jutorul stației centrale de 
degazare intrată în func
țiune în anul 1974, se e- 
vacuează la suprafață 4800 
mc metan pe zi. Controlul 
metanului s-a realizat prin 
introducerea stației de te_ 
legrizumetrie și prin cele 
40 capete detectoare.

In anul 1984 la mină a 
fost dat în folosință un mo
dern cabinet de protecție 
a muncii, care asigură ins
truirea întregului personal 
al minei.

Fapte și gînduri ale fruntașilor
ȘTEFAN ALBA, șef de 

brigadă complexă în sec
torul IV. Conduce 80 de 
oameni, care muncesc în 
trei abataje din stratul 3, 
susținut cu stîlpi hidrau
lici și tavan de rezisten
ță. Colectivul brigăzii 
s-a situat în anii 1983 și 
1984 pe locul I pe Valea 
Jiului în întrecerea socia
listă dintre brigăzile de 
frontaliști. In perioada 
care a trecut de la înce
putul anului, a extras 
peste plan 7000 tone de 
cărbune, menținîndu.se 
pe locul fruntaș.

— Gîndurile noastre, 
întreaga noastră energie 
— spunea brigadierul — 
sînt orientate spre înfăp
tuirea exemplară a sar
cinilor ce ne revin mine
rilor în îndeplinirea o- 
biectivelor stabilite de 
Congresul al XlII-lea al 
partidului, a orientărilor 
și indicațiilor date de se

cretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, privind creș
terea producției de căr
bune în vederea asigură
rii independenței energe
tice a țării. Dorim să în
chinăm, în aceste zile, 
întreaga noastră muncă 
și eforturile susținute pe 
care le depunem în a- 
dîncuri, împlinirii a două 
decenii de cînd prin voin
ța comuniștilor, a între
gului popor, destinele 
partidului, ale națiunii 
au fost încredințate tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
patriot înflăcărat, perso
nalitate proeminentă a 
vieții internaționale. Re
învestirea Minerului nos
tru de onoare în înalta 
funcție de președinte 
al Republicii Socialiste 
România, reprezintă che. 
zășia mersului nostru pe 
calea socialismului și co
munismului.

KOVACS FRANCISC, 
șef de brigadă de pregă
tiri în sectoarele IV și VI. 
Brigada pe care o con
duce a deținut timp de 
șase ani consecutiv titlul 
de brigadă fruntașă pe 
Valea Jiului la lucrările 
de deschidere și pregă
tire.

In palmaresul brigăzii 
sînt înscrise o seamă de 
lucrări dintre cele mai 
importante a căror lun
gime totală, pe orizonta
lă și verticală depășește 
30 kilometri. Există un 
secret al acestor perfor
manțe ?

— Secret ? Nu ! — răs
punde brigadierul. Există 
însă o explicație : munca. 
In brigada noastră, mun
ca este considerată ca 
cea mai înaltă îndatorire 
și, în același timp, ca 0 

necesitate și izvorul tutu
ror satisfacțiilor. Legat 
de muncă, situăm pe pri
mul plan disciplina. In 
brigadă sînt excluse ab
sențele nemotivate, aba
terile de la disciplina teh
nologică și de la normele 
și măsurile de protecție a 
muncii. In acest spirit 
și cu totală răspundere 
și dăruire înțelegem și 
acționăm pentru transpu
nerea cu succes în viață 
a hotărîrilor Congresului 
al XlII-lea al partidului 
și a Programului de mă
suri aprobat de recenta 
plenară C.C. al P.C.R. 
pentru îndeplinirea inte
grală a sarcinilor de plan 
pe anul 1985 și pregătirea 
înfăptuirii în bune con
diții a planului pe anul 
1986 și pe întregul cinci
nal următor.

VASILE PAVEL, șef 
de brigadă la lucrări de in
vestiții. Specializată în 
săparea și reparația pu
țurilor miniere, 
brigada stăpîneș. 
te întregul ansamblu de 
lucrări speciale. De mulți 
ani la rînd, brigadierul 
s-a situat pe locuri frun
tașe pe Valea Jiului în 
întrecerea socialistă indi
viduală a brigadierilor de 
la lucrările de investiții. 
In sfera activității de 
producție, Vasile Pavel 
desfășoară o bogată acti
vitate obștească, în ca
drul comitetelor de partid 
pe oraș și pe mină și în 
biroul organizației de 
bază pe sector. Pentru 
activitatea deosebită în 
producție și pe tărîm 
obștesc, Vasile Pavel a 

fost distins cu ordine și 
medalii ale Republicii 
Socialiste România.

— Puternic mobilizați 
de îndemnurile secreta
rului general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu convingerea 
că reînvestirea în supre
ma funcție în stat consti
tuie garanția îndeplinirii 
cu succes a obiectivelor 
str-.lite de Congresul al 
XlII-lea al partidului, noi 
minerii Petriiei — spu
nea brigadierul — sîntem 
hotărîți să muncim cu 
întreaga răspundere și 
dăruire pentru înflorirea 
scumpei noastre patrii, 
Republica So
cialistă România.

elimin%25c3%25aendu.se
men%25c8%259bin%25c3%25aendu.se
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[CEAUȘESCU ÎN FRUNTEA ȚĂRII
i suprema garanție a progresului și bunăstării poporului român

CTITORUL DE DESTIN
Eroii neamului, Car- 

pații de suflet ai istori
ei noastre, se înalță în 
Coloană fără de sfîrșit, 
oastea de ctitori și apă
rători ai pămîntului de 
la Dunăre și Mare, prin 
jertfa de sine, voievozi 
și țărani, au sfințit deo
potrivă altarul patriei. Cu 
platoșa lanului și ramu
lui, ne-am apărat drep
tul de a fi în vatra stră
bunilor, de a ne rostui 
soarta în consens cu 
visul; nu din cer străin 
sau din ape tulburate 
s-au ivit bărbații bravi, 
ci din seminția propriilor 
noștri părinți. Cînd s-au 
stîrnit furtuni, din po
por s-a ridicat cîrma- 
ciul, care s-a dăruit din 
fragedă tinerețe luptei 
pentru cauza celor mulți. 
Asemenea unui Făt-Fru_ 
mos, din poveștile noas
tre fără de moarte, un 
tînăr s.a ridicat spre 
stele, cînd neamul său 
părea îngenuncheat. Sol
dat credincios al patriei, 
Nicolae Ceaușescu n-a 
mai existat pentru sine, 
s-a dăruit prin crez și 
luptă, cauzei poporului 
român; a îndurat prigoa
na și obida și a rămas 
neclintit stegar.

V
Pentru alesul 

țarii
Se.mbracă Valea-n 

strai de primăvară
Și soarele coboară ' 

fremătînd, 
e sărbătoare în

întreaga țară 
cu milioane

în același gînd. 
E gînd trimis spre

primul Președinte 
Minerul de Onoare — 

reales 
ca mersul nostru

falnic înainte 
să-nscmne fericire

și progres. 
Se-mbracă Valea

noastră minerească — 
e obiceiul de la buni — 

străbuni — 
pe Omul vrednic

să-1 sărbătorească 
aceia care scot

la zi — cărbuni. 
Cu gîndul viu pentru

Alesul Țării 
noi înălțăm

cu bucurie vers 
pentru Partid;

și-n farmecul cîntării 
sînt citadele

în al vremii mers.

Ioan Dan BALAN

Victoria împotriva duș
manului intern și extern 
i-a conferit recunoștința 
celor care l-au urmat, un 
întreg popor. Tribun al 
împlinirilor socialiste, pe 
plaiurile mioritice, de 
două decenii își are țara 
drept cabinet 
Cutezanța sa 
nară, viziunea

de lucru, 
revoluțio- 

genială, 
consecvența principială au 
dăltuit făgaș firesc, feri
cit viitorului patriei, fi
ilor și fiicelor ei, au 
făcut auzit glasul popo
rului român, doritor 
de pace, progres și cola
borare, pe toate meridi
anele planetei. Reînves- 
tirea celui mai iubit fiu 
al națiunii noastre soci
aliste, în fruntea parti
dului, a țării vrere una
nimă a tuturor celor ca
re trăiesc și muncesc în
tre hotarele românești, 
constituie chezășie certă 
a împlinirilor viitoare, a 
temeliilor de cremene 
ce vor fi moștenite 
urmașii noștri.

Erou printre eroi, 
bind apa vie 
de neam și 
OM de mare 
cetluiește, cu 
tea sa fără egal, o epocă 
istorică, ce 
deja numele,

'., sor- 
a dragostei 
țară, acest 
omenie, pe- 
personalita-

îi poartă 
nu există

domeniu al muncii 
vieții noastre — 
trie, agricultură, 
ță, învățămînt, 
— care să 
amprenta ideilor sale 
creatoare, fără însemne
le cutezanțelor sale. OM 
și simbol s-au contopit în 
ofranda prețuirii și iubi
rii, în 
urmat; 
Iui de 
devenit 
torului 
cauza socialismului, 
alătură armonios în tria. 
da esenței românești — 
alături de drapelul roșu 
al partidului cu tricolor.

Iată de ce, acum, în 
ceas sărbătoresc, o în
treagă țară îi înalță cu
nunile inestimabilei pre
țuiri și îi dorește celui 
mai vrednic fiu al său 
viață îndelungată, multă 
putere de muncă și să
nătate, pentru a lumina 
cu aceeași clarviziune, în. 
țelepciune și pasiune re
voluționară, drumul îm
plinirilor socialismului și 
comunismului, spre binele, 
fericirea și prosperitatea 
întregii noastre națiuni.

și 
indus- 
știin. 

cultură 
nu poarte

model demn de 
numele Mineru- 
Onoare al țării a 
superlativul luptă. 

patriot pentru 
se

Andrei APOSTOL

CUVÎNTUL SĂU
Solemn, Jurământul

de credință
Pătruns-a în noi,

a prins ființă,
Răsfrînț în inimi, 

milioane
încrederii 

deschis_a noi filoane
Și, ca minerii, 

scos.a în lumină
Aurul dragostei depline
Pentru Bărbatul

ce-a deschis în lume
Patriei române

un demn renume.
Cuvîntul său

ne este stîncă

Și bucurie de.mpliniri, 
adîncă.

Cuvîntul său
ne este chezășie 

Pentru mai bine-n ziua
ce_o să vie, 

Ne este vis și dor,
speranță, 

Și pașnică lumină,
cutezanță 

Ne este reazăm, țel și zbor 
Spre comunism,

spre viitor...

Cu țara in suflet
E totul o faptă,

e tot o-mplinire, 
Și inimi bat

a țării zidire. 
E totul un cuget

ce arde fierbinte, 
E-o TARA, POPORUL 

și-al său PREȘEDINTE 
E.acolo, în frunte, 

pe drumul spre bine, 
și zilele țării

prin el sînt senine. 
E-acolo întruna,

acum și oricînd, 
cu țara în suflet,

cu țara în gînd.

Doina Florentina 
PAGNEJER

Brav stegar
Urmăm un

OM CUTEZĂTOR, 
Alesul nostru, brav stegar, 
Mai îndrăzneți

urcăm în zbor
Spre COMUNISM,

pisc de cleștar.
La cumpăniri

am prins avînt
Ivind comori

din frunți de munte, 
Stăm strajă păcii

pe pămînt,
Cu-al nostru
PREȘEDINTE-N FRUNTE.

I. STRAUȚS. IRIMIE

Poem pentru lumină
Sînt douăzeci de ani de 

cînd Țara și Partidul — 
un singur gînd, o singură 
vrere în năzuința fier
binte spre lumină — au 
ales în frunte pe Omul de 
omenie, Erou între eroii, 
— făuritori de țară, Comu
nistul care și-a dăruit în
treaga viață ridicării Româ
niei pe culmile însorite ale 
civilizației și progesului. 
Epoca aceasta, în care tră
im și muncim liberi și in
dependenți, în care ne 
bucurăm pe deplin de fie
care realizare a mîinilor și 
minților noastre, pe drept 
cuvînt numită „Epoca 
Nicolae Ceaușescu'1, va ră- 
mîne în cartea de aur a is
toriei neamului ca o epo
că a înnoirii revoluționare 
a patriei.

Este epoca în care, pen
tru prima dată în istorie, 
cultura, arta, creația teh- 
nico-științifică, s-au reu
nit sub aceleași minunate 
cuvinte de adîncă simțire 
izvorîte din trupul puter
nic al țării, din gîndul și 
inima Secretarului gene- 

al partidului, cuvinte 
jerbe de foc ale mun- 
și creației comun is-
„Cîntar.ea României".

Ce poate fi mai grandi- 
mai 

generoasa
tuturor fiilor 

actul de cul

ral

cii
te,

os și în același timp 
omenesc decît 
înfrățire a 
patriei prin

tură — expresie vie a re
alităților societății noas
tre socialiste, unde omul 
găsește împlinirea sa mul
tilaterală.

„Cîntarea României" — 
strălucită inițiativă a Con
ducătorului.fiu al țării, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
— este însăși expresia per
manentei lupte pentru pro
movarea deplină a noului 
în toate domeniile vieții 
materiale și spirituale. Săr
bătoarea muncii și creați
ei este astăzi, mai mult ca 
oricînd, un adevărat „poem 
pentru lumină", scris și 
cîntat de țara întreagă, în 
care se împletesc tradiți
ile de muncă și viață ale 
poporului, ale comuniști
lor, cu realitățile Româ
niei contemporane, conti
nua aspirație spre pace, 
progres și bunăstare a oa
menilor — locuitori din 
totdeauna pe pămîntul 
scump al patriei.

Acestui poem i se a- 
daugă în fiecare zi de aici, 
dintre Jiuri, cîntecul nos
tru izvorît din adîncuri de 
mină și ridicat prin mun
că, prin faptă, pe culmile 
unei Românii noi, moder
ne, așa cum de la înalta 
tribună a țării, Secretarul 
general al partidului, pri
mul președinte al Româ
niei, ne-o cere cu fiecare 
cuvînt al său.

II. ALEXANDRESCU

i

0 epocă de aur
Din gura frumoaselor doing, bind 
împlinirea destinului țării, senin, 
ne întoarcem cu inima spre viitor, 
dinspre ISTORIA din care venim. 
Mai punem o rază cununii de griu, 
lumina.o păstrăm ca pavăză vie, 
mai sîntem o viață poporul-erou 
cu sufletul mare cit o Românie. 
Și-acolo, în frunte, ales dintre noi, 
cu-o inimă demnă, ce bate fierbinte, 
CONDUCĂTORUL gîndește-o epocă 
prin care țara să meargă-înainte.- I

Armina RALU
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O expresie 
unității

Constructorii de pe șan
tierul nostru, alături de toți 
oamenii muncii din 
treaga țară au primit 
profundă satisfacție 
mîndrie patriotică 
rein vestirii în
funcție de președinte 
Republicii Socialiste Româ
nia a tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul 
general al partidului, cel 
mai devotat fiu al națiunii 
noastre, conducătorul emi
nent și revoluționarul în. 
cercat, personalitate proe
minentă a lumii contempo
rane. Această alegere care 
ne_a umplut inimile de 
bucurie, coincide cu împli. 
nirea a două decenii de 
cînd tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a devenit întîiul 
președinte al Republicii, 
ina'Jgurînd cea mai fertilă 
perioadă, de strălucite rea
lizări pe pămîntul patriei, 
o perioadă care a intrat în 
istoria patriei, în conștiin
ța poporului român, sub 
denumirea semnificativă de 
„EPOCA NICOLAE 
C E A U Ș E S C U“. 
ce s_a înfăptuit în 
rioada ultimelor două 
cenii de cînd la cîrma 
finelor țării se află înțelep
tul șî clarvăzătorul nostru 
cond ’cător poartă pecetea 
gîndirii și acțiunii revolu
ționare a tovarășului

în- 
cu 
Și 

vestea 
suprema 

al

Tot
pe. 
de- 

des.

grăitoare a 
noastre
Nicolae_ Ceaușescu, erou în
tre eroii neamului nostru, 
care constituie expresia u- 
nității de voință și conști
ință a poporului român în 
vasta operă de edificare a 
socialismului și comunis
mului pe pămîntul patriei. 

In aceste momente so
lemne, de adevărată săr
bătoare a întregii națiuni, 
alături de ceilalți oameni 
ai muncii, noi, constructo
rii, ne angajăm să acțio
năm cu întreaga noastră 
competență și responsabi
litate pentru a transpune 
în viață sarcinile ce ne re
vin, pentru a înfăptui o- 
biectivele de investiții prin 
care orașul Lupeni devine 
pe an ce trece tot mai mo
dern, mai prosper, demn de 
anii luminoși ai socialis
mului. Strîns uniți în jurul 
partidului, al secretarului 
său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, ne expri
măm hotărîrea fermă de a 
contribui prin faptele 
noastre de muncă la în
făptuirea mărețelor sarcini 
stabilite de cel de.al 
XIII-lea Congres al parti
dului.

Mihai POPESCU, 
maistru principal 

constructor, brigada 10 
Lupeni a A.C.M. Petroșani

Bucuria de a trăi epoca plenarei 
a personalității femeii

împreună cu colegele de 
întreprindere, muncitoare 
și mame, la fel ca toate 
femeile țării, trăim din a- 
dîncul inimii imensa bucu
rie și satisfacție a realege
rii secretarului general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în func
ția supremă de președinte 
al Republicii 
România. Pentru 
meile muncitoare 
treprinderea de 
Petroșani, înfăptuirea 
către Marea Adunare Na
țională a acestui act isto
ric, ce exprimă voința și 
opțiunea unanimă a în
tregului nostru popor, ca
pătă semnificații deosebite 
în acest an cînd, printr-o 
coincidență fericită, se îm
plinesc două decenii de 
cînd în fruntea partidului . 
se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, omul de aleasă 
omenie, revoluționarul în
flăcărat și conducătorul în
cercat de numele cărui i se 
leagă cele mai mari înfăp
tuiri din cîte a cunoscut 
vreodată țara. La fel ca 
pentru milioane și milioa
ne de femei din 
noastră, cei 20 de 
minoși, pe care cu 
mîndrie patriotică 
noștință îi numim

Socialiste 
noi, fe- 
din In. 
tricotaje 

de

patria 
ani lu. 
legitimă 
și recu.

„Epoca

TEL E G R A M 4
• Urmare din pag. 1)

dumnea. 
secretar 

un

că la inițiativa și cu sprijinul 
voastră, mult stimate tovarășe 
general, minele din bazin au atins 
înalt grad de mecanizare și moderniza
re tehnologică stimulînd puternic inun. 
ca minerilor noștri și creșterea produc
ției de cărbune, că Valea Jiului s_a 
transformat într.un vast șantier luînd 
ființă noi întreprinderi industriale, cons- 
truindu-se din temelii cartiere noi, edi. 
ficii social-culturale, că termoficarea a 
devenit un atribut al calității vieții, că 
in cei 20 de ani localitățile minerești ale 
municipiului au cunoscut din plin pre
facerile urbanisticii contemporane, toate 
acestea înscriind nivelul de trai al popu
lației de pe aceste meleaguri pe coordo. 
natele înalte ale progresului și civilizației 
socialiste.

In acest moment solemn de mare bucu
rie pentru întreaga națiune, moment de 
însemnătate istorică ce 
scris in cronica de aur 
cc muncim și trăim în Valea Jiului ia. 
cern legămint comunist, revoluționar de 
a ne strînge și mai mult rîndurilc în

va răinîne 
a țării, noi

în- 
cei

jurul partidului, al dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar general, de a 
ne consacra toate energiile creatoare în. 
făptuirii neabătute a hotărîrilor Con
gresului al XIII-lea al partidului. Vă a_ 
sigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ccaușescu, că urmîndu.vă minunata 
pildă de luptător dîrz și consecvent pen. 
tru binele țării și fericirea poporului, 
minerii, toți oamenii muncii din muni
cipiu, în frunte cu comuniștii, vor munci 
fără preget pentru înfăptuirea exempla. 
râ a Programului stabilit de conducerea 
partidului pentru realizarea integrală a 
Planului pe anul 1985 la producția de 
cărbune, la energie electrică, ridicînd 
nivelul realizărilor și al calității în toate 
domeniile de activitate, aducîndu.ne în
treaga contribuție la îndeplinirea sarci
nilor actualului cincinal și pregătirea 
condițiilor de îndeplinire a celui viitor, 
la dezvoltarea economico-socială mereu 
ascendentă, progresul și înflorirea mul
tilaterală a României socialiste.

Să ne trăiți întru mulți ani eu sănă
tate și putere de muncă în fruntea parti
dului și statului, spre binele nostru, al 
tuturor, spre măreția patriei.

Astăzi, în toate localitățile municipiului

Ample acțiuni 
gospodărești pentru 

curățenie și înfrumusețare
Pretutindeni, lucrările 

gospodărești se cer urgen
tate ! Potrivit programelor 
speciale și prevederilor le
gal-, consiliile populare, 
deputății, organizațiile de
mocrației și unității socia
liste, comitetele de cetățeni 
și ale asociațiilor de loca
tari trebuie să intensifice 
acțiunile de curățenie, or- 

gospodărire 
mobilizate 

localităților, 
municipiului, 

ce 
ganizează în aceste 
pe agenda priorități-

a

afirmări

dine și bună 
la care să fie 
toate forțele 
toti locuitorii

In centrul acțiunilor
Se o
z.ile,
lor gospodărești reamintim 
că trebuie să se afle :

• eliberarea rigolelor și

gurilor de canal, pentru 
înlesni scurgerea apei;

• curățirea spațiilor verzi, 
extinderea lor ;

• pregătirea 
de- primăvară;

• îngrijirea 
întreprinderilor, 
gospodăriilor;

• asigurarea 
pe trotuare, 
străzi, inclusiv i 
carosabilă ;

• primenirea 
clădirilor publice, 
rea împrejurimilor 
to ra ;

• amenajarea sau rea. 
menajarea locurilor de joa
că pentru copii, a spațiilor 
de agrement.

incintelor 
a curților

curățeniei 
bulevarde, 

pe partea

aspectului 
repara, 

aces-

In atenția 
automobiliștilor 
Deținătorii de auto, 

turisme proprietate per
sonală sînt informați 
că, duminică, 31 martie 
1985, pot să circule au
toturismele cu număr 
de înmatriculare fără 
soț, iar în duminicile 
lunii aprilie vor putea 
circula după cum ur
mează :

— 7 și 21 aprilie, au
toturismele cu număr 
de înmatriculare cu 
soț ;

— 14 și 28 aprilie, au
toturismele cu număr de 
înmatriculare fără soț.

LOTO

In interesul nostru, 
al tuturor, să participați în număr cît mai 
mare pe „șantierul primăverii", contribuind, 
cu înalt spirit civic și în conformitate cu pre
vederile legale, la activitățile gospodărești, la 
asigurarea unui aspect cît mai frumos și mai 
îngrijit tuturor cartierelor, tuturor localități
lor din municipiu !

.. —.---------------- ----- - ■ ■ —  — ............. ' ............. —  ——

j

Fond total de cîștiguri
1 450 863 lei, din care 
500 000 lei, report la cate
goria 1.

Ceaușescu" ne.au intra't 
în conștiință cu atit mai 
mult cu cît în perioada lor 
deosebit de bogată în îm
pliniri socialiste s-a contu
rat destinul nostru profe
sional, statutul nostru de 
femei-muncitoare într-o 
modernă unitate a indus
triei ușoare românești.

Iată pentru ce, folosim 
și acest prilej ca, odată cu 
atașamentul nostru profund 
față de reînvestirea secre
tarului general al partidu
lui în fruntea statului, să 
exprimăm din nou, cu pro
funde sentimente de grati
tudine, adînca noastră re. 
cunoștință și stimă ce- le 
purtăm tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovară
șei Elena Ceaușescu, din a 
căror inițiativă și sprijin 
a luat ființă și s-a dezvol-

tat continuu întreprinde
rea noastră.

Fiecare dintre noi trăim 
cu îndr ptățită mîndrie 
patriotică epoca plenarei 
afirmări a personalității fe
meii în producția materia
lă, în societate. De 
ea, ca muncitoare ce 
ficiez din plin de 
condițiile pentru a 
munci și cîștiga, ca 
ce.mi cresc copiii în 
și climat de pace, socot că 
pentru mine nu poate fi o 
dorință mai mare, în acest 
moment istoric, decît 
ea de a da încă o dată 
recunoștinței fierbinți 
port în suflet pentru 
ce face secretarul general 
al partidului spre binele 
și fericirea noastră. Cu 
voința și gîndul angajant

ace- 
bene- 
toate 

putea 
mamă 
liniște

ace- 
glas 
ce o

tot

de a munci exemplar, d 
a-mi crește contribuția I 
obținerea de către colect: 
vul întreprinderii noasti 
a unor noi realizări în în 
deplinirea planului de pre 
ducție pe 1985, în primi 
rînd la export, de a îr 
tîmpina cu fapte de munc 
din cele mai alese anivei 
sarea a 20 de ani de 1 
Congresul al IX-lea 1 
partidului, îi doresc mu 
stimatului nostru condt 
cător, reînvestit în frunte 
statului, să ne trăiască ai 
mulți cu sănătate și putei 
de muncă spre binele nos 
tru al tuturor, întru pre 
greșul și înflorirea patrii 
dragi.

Viorica BUȚĂ, 
confecționeră, 

întreprinderea de tricota.
Petroșani

ȚÂRII. CiT MAI MULT CĂRBUNE •

Cuplanul trimestrial îndeplinit înainte de termen

I.M. PAROȘENI

Caracteristicile colectivului 
ritmicitate și eficiența

Minerii de la I.M. Pa- 
roșeni trăiesc, în aceste 
zile sărbătorești pentru 
poporul român, satisfac
ția îndeplinirii exemplare 
a sarcinilor primului tri
mestru al anului, miile 
de tone de cărbune date 
peste plan fiind cea mai 
elocventă expresie a res
ponsabilității muncito
rești, a modului eficient 
în care s-â acționat în 
toate compartimentele de 
activitate pentru a scoate 
la lumină cit mai multe 
tone de cărbune. Mobili
zați exemplar, 
maiștrii, 
ginerii, 
MUNCII 
ROȘENI
MAI DEVREME SARCI.

minerii, 
tehnicienii, in- 
toți OAMENII 
DE LA I.M-. PA_ 
AU ÎNCHEIAT

I.M. LONEA

NILE AFERENTE PRI
MULUI TRIMESTRU AL 
ANULUI, 
GISTRIND, LA ZI, 
LUNA MARTIE 
PLUS DE 12 900 1
DE CĂRBUNE. De 
marcat că DE LA INCE. 
PUȚUL ANULUI. PLU
SUL ÎNREGISTRAT IN. 
SUMEAZĂ 16 400 TONE. 
O contribuție hotărîtoare 
la obținerea acestor re
zultate și-au adus.o MI
NERII DIN SECTORUL 
I CU UN PLUS DE 4863 
TONE, cei din 
RUL
DE

INRE-
PE
UN

TONE 
re-

SECTO-
III CU UN PLUS

3 200 TONE 
ca și eei din SECTORUL

.11 — AL CĂROR PLUS 
SE CIFREAZĂ LA PES
TE 3000 TONE, drgani-

zîhdu.și mai bine munca, 
acționînd cu înaltă răs
pundere muncitorească, 
în primele rînduri ale în. 

_ trecerii s-au situat mine
rii din brigăzile conduse 
de GAVRILA MESAROS, 
NICOLAE ANDRASIC, 
MIHAI ȘCHIOPU ȘI FA. 
ZAKAȘ FRANCISC. Mi. 
nerii din aceste brigăzi, 
desfășurîndu-și activi
tatea în abataje frontale 
echipate cu- susținere me
canizată de fabricație ro
mânească, au reușit pe 
parcursul celor trei luni 
să mențină productivita
tea muncii realizată la o 
cotă superioară sarcinilor 
planificate cu'peste 1000 
kg pe post. ,

Baza succeselor
Puternic mobilizați de 

repetatele chemări adre
sate .de secretarul gene
ral al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, de 
a spori producția de căr
bune extras, minerii de 
la Lonea și.au intensifi
cat eforturile colective, 
reușind să.și realizeze 
și să-și depășească zi de 
zi sarcinile planificate. 
Aceste eforturi au fost, 
concretizate în realizarea 
unei PRODUCȚII SU
PLIMENTARE DE 7000 
TONE DE CĂRBUNE de 
la începutul anului și, 
deci, realizarea SARCI.

Numerele extrase la 
tragerea Loto din 

29 martie 1985

Extragerea I : 12 39 1 
72 6 58 53 60 ;

Extragerea a Il-a :
38 74 87 34 63.

FILME
31 martie

PETROȘANI — 7 No. 
iembrie: Detașament cu 
misiune specială; Unirea: 
Surorile; Parîngul: Sim
fonia primăverii.

PETRILA: Imposibila
iubire.

LONEA: Capcana mer. 
certărilor.

ANINOASA : Vreau să 
știu de ce am aripi.

buna organizare a muncii
NILOR DE PLAN TRI. 
MESTRIALE ÎNAINTE 
DE TERMEN. Producția 
extrasă suplimentar are 
Ia bază buna organizare 
a procesului de produc
ție la toate locurile i de 
muncă și DEPĂȘIREA 
RITMICA A PRODUC
TIVITĂȚII MUNCII CU- 
PESTE 100 KG PE POST. 
Rezultate deosebite în 
muncă au obținut, în pri
mul trimestru din acest 
an, minerii sectorului III, 
care cumulează de la în
ceputul anului un plus de 
13 153 tone de cărbune" 
la producția fizică. Din

cadrul acestui sector s.au 
remarcat frontaliștii din 
brigăzile conduse de IO. 
SIF BUCUR, CAROL RE- 
PAȘ SI GRIGORE FA- 
TOL.

Un alt colectiv care 
și_a îndeplinit ritmic 
sarcinile de plan și care 
a realizat- o producție su
plimentară de 8500 tone 
de cărbune, este cel • al 
sectorului IV, din cadrul 
căruia s-au remarcat bri. 
găzile conduse de . AN
TON FL’OREA ȘI GRI
GORE MINDRUȚ.

COLEGIUL DE REDACȚIEI Iosif BALAN, loan DUBEK, Dorin GllEȚA, Ion 
MUSTAȚĂ, Simion POP — redactor șef, Teodor RUSU — redactor șef adjunct, 
Tiberiu SPATARU.

VULCAN — Luceafărul: 
Zorro, I—II.

LUPENI
Amurgul fîntînilor.

URICANI: Dreptate 
lanțuri.

Cultural i

, v°rț, 
in

Salutări cordiale de pc 
Terra.

URICANI: Dacă e di
divorț să fie.

TV

1 aprilie

No
de.

Rîsul

PETROȘANI — 7 
iembrie: Polițist saci 
lincvent; Unirea: 
iese pe cărare; Parîngul: 
Mitică Popescu.

LONEA: Neliniștea.
VULCAN — Luceafărul: 

Tații și bunicii.
LUPENI. — Cultural t

1 aprilie
Telejurnal.
Orizont 
ințific.

20,35 Tezaur 
21,00 Roman

,Verdi".

20.00
20,15 tehnico-ști-

folcloric, 
foileton : 

„rviui . Episodul 71. 
21,50 Telejurnal.

memento
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