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Congresul al lll-lea al Frântului Democrației și Unității Socialiste
Lucrările celui de-al III- 

lea Congres al Frontului 
Democrației și Unității 
Socialiste au fost reluate, 
vineri, 8 februarie, in șe
dință plenară.

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului 
și statului au fost întîmpi- 
nați de participant cu 
deosebită căldură. Cei 
prezenți au aclamat înde
lung, din inimă, pentru 
Partidul Comunist Româiț, 
forța politică conducătoa
re a societății noastre, pen
tru secretarul general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care 
și-a făcut din slujirea de
votată a patriei și poporu
lui țelul suprem al între
gii sale activități revolu
ționare.

Prima parte a lucrărilor 
a tost condusă de tovară
șul Constantin Arseni, iar 
după pauză, de tovarășa 
Lina Ciobanu.

Xn cadrul dezbaterilor 
asupra problemelor • în
scrise pe ordinea de zi, au 
luat cuvintul numeroși vor
bitori.

Apreciind că în dezbate
rile din plen, din comisii 
și din Conferința a II-a 
pe țară a O.D.U.S., în ca
drul cărora au luat cuvîn-

(Continuare în pag. a 4-a)

Cuvintarea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Dragi tovarăși și prieteni,
Lucrările Congresului al 

lll-lea al Frontului Demo
crației și Unității Socialis
te se încheie prin adopta
rea, în deplină unanimita
te, a tuturor- documente
lor și hotărîrilor — care 
dau o perspectivă minu
nată dezvoltării econom i- 
co-sociale a patriei noas
tre, înfăptuirii neabătute 
a obiectivelor Congresului 
al XlII-lea al partidului, 
în etapa superioară, hotă- 
rîtoare, pentru înfăptuirea 
Programului de făurire a 
societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înain
tare spre comunism a 
României. (Aplauze și ura_ 
ie puternice, prelungite 5 
se scandează îndelung : 
„Ceaușescu reales, la al 
lll-lea Congres").

Dezbaterile din Congres 
și comisii au evidențiat cu 
putere înalta responsabili
tate și largul democratism 
al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste. In 
cadrul dezbaterilor, 's-au 
formulat o serie de critici 
îndreptățite, s-a luat pozi
ție autocritică — și putea 
fi și mai autocritică — fa
ță de unele lipsuri, au fost 
formulate numeroase pro

puneri pentru îmbunătă
țirea activității în toate 
domeniile.

De asemenea, s-au luat 
angajamente de a se acțio
na cu mai multă hotărîre, 
în spiritul exigenței revo
luționare, pentru asigura
rea realizării în cele mai 
bune condiții a programe
lor de dezvoltare economi- 
co-socială a patriei, de 
ridicare continuă a nivelu
lui de civilizație a popo
rului nestru. (Aplauze pu
ternice, îndelungate).

Directivele privind dez
voltarea economico-socia- 
lă în cincinalul 1986—1990 
și, în perspectivă, pînă în 
anul 2000, precum și cele
lalte programe și hotărîri 
adoptate de Congres într-o 
deplină unanimitate, asi
gură ridicarea patriei 
noastre la un nivel nou de 
dezvoltare a forțelor de 
producție, de perfecționa
re a relațiilor sociale, a 
democrației socialiste, de 
creștere continuă a bună
stării materiale și spiritua
le a poporului și întărire 
a independenței și suvera
nității României. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Se poate afirma că, prin 
adoptarea documentelor 

Congresului al XlII-lea al 
partidului ca program de 
activitate al Frontului De
mocrației și Unității Socia
liste, al întregului popor, 
intrăm într-o nouă etapă 
a revoluției, de transfor
mare continuă a patriei 
noastre, de dezvoltare a 
procesului revoluționar în_ 
tr-o fază superioară, care 
asigură înaintarea fermă 
a României spre visul de 
aur, spre societatea fără 
clase, spre societatea comu
nistă ! (Urale și aplauze 
puternice, îndelungate; se 
scandează: „Ceaușescu și 
poporul !“)

Avem în fața noastră 
un program minunat, mă
reț, de largă perspectivă. 
Acum, hotărîtoare, sînt 
munca pentru realizarea 
lui, activitatea organiza
torică pentru înfăptuirea 
în cele mai bune condițiuni 
a acestor hotărîri și pro
grame. Este neceșar ca 
toate organizațiile compo
nente ale Frontului Demo
crației și Unității Socialis
te, Consiliul Național și 
Consiliile Frontului să 
treacă cu toată fermitatea 
la înfăptuirea neabătută 
a hotărîrilor Congresului al 
XlII-lea și ale celui de-al 

lll-lea Congres al Frontu
lui Democrației și Unității 
Socialiste. Să acționăm în 
așa fel, îneît să asigurăm 
realizarea în cele mai bu
ne condițiuni a planului 
pe 1985 și trecerea la în
făptuirea celui de-al VIII- 
lea plan cincinal, care a- 
sigură dezvoltarea puter
nică a patriei noastre, în
tărirea bazei tehnico-ma- 
teriale, înaintarea fermă 
a României spre înaltele 
culmi de progres și civili
zație, de bunăstare și fe
ricire. (Aplauze puternice, 
prelungite)

De asemenea, este nece
sar să trecem cu hotărîre 
la pregătirea și desfășura
rea în cele mai bune con
dițiuni a alegerilor pentru 
Marea Adunare Națională 
și consiliile populare, care 
trebuie să prilejuiască o 
largă activitate politico
organ izatoricfr do unire .a; 
eforturilor întregului po
por și înfăptuirea mărețe
lor programe de progres 
multilateral al patriei.

Platforma pentru ale
geri o constituie documen
tele Congresului al XlII- 
lea al partidului adoptate 
în unanimitate și de Con
gresul al III_lea al Fron

tului Democrației și Uni
tății Socialiste. Așa cum 
am menționat, între plat
formă și. realitate, între 
vorbe și fapte există o de
plină unitate. De aceea, 
vrem să asigurăm întregul 
popor că platforma pe care 
o prezentăm în alegeri 
constituie baza pentru a 
rid;ca nivelul de viață al 
poporului, pentru dezvol
tarea patriei noastre pe o 
treaptă tot mai înaltă. Și 
avem toată garanția că 
vom putea realiza aceasta! 
(Aplauze și urale puterni
ce; se scandează îndelung: 
„Ceaușescu și poporul !“)

Este necesar ca, pentru 
candidații de deputați în 
Marea Adunare Națională 
și pentru consiliile popu
lare, să fie propuși cei mai 
activi și cei mai destoinici 
activiști de partid și de 
stat, activiști ai FrontuUîj - 

-.Democrației și Unității So
cialiste —- am în vedere 
aici toate organizațiile 
componente ale Frontului 
Democrației și Unității So
cialiste. Să facem în așa 
fel ca toți candidații pro
puși să fie aleși deputați < 
să se bucure de încrede- 
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Biroul Executiv 
ai Consiiiuiui Național 

ai Frontului Democrației 
și Unității Socialiste

Președintele Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste. România.

Prim-vicepreședinte al Consiliului Național al 
Frontului Democrației și Unității Socialiste — Ma
nea Mănescti.

Vicepreședinți ai Consiliului Național: Tamara 
Maria Dobrin, președinte al Biroului Executiv, Con
stantin Arseni, Andrei Neagu, Eduard Eisenburger, 
Ana Mureșan, Constantin Niță, Iosif Uglar.

Secretari ai Consiliului Național: Ion Catrines- 
cu, Ion Sîrbu, Emilia Sonea.

Membri : Radu Beligan, Maria Bobu, Nicolae 
Călinoiu, Nicu Ceaușescu, Mihai Gere, Ion Ursu, 
Doina Benea, Nicolae Gioșan, Ilie Ceaușescu, Gher
ghina Ionescu, Ion Irimescu, Vasile Marin, Dumitru 
Radu Popescu, Poliana Cristescu, Tudor Mohora, 
Ion Mitran, Rodica Paraschiva Vilcu.

Biroul Comitetului Central 
al Organizației Democrației 

și Unității Socialiste
Plenara Comitetului Central al Organizației De

mocrației și Unității Socialiste a ales următorul 
Birou :

Președinte : Constantin ArsenL Vicepreședinți : 
Constantin Baltă, Mariana Belîș, Csaszar Ludovic, 
Paula Geambașu, Cătălina Nițescu.

Secretar ; Doina Benea. Membri: Rodica Ange- 
lescu, Lazâr Boleanțu, Maria Drîngă, Paul Everac, 
Viorel Ilaloca, Heffner Manfred Kurt, Auri ă Ilie, 
Dumitru Marica, Ștefan Palfi, Marina Pandrea, Vio
rica Tuțuianu, Alexandru Trăilescu.

Plenara Consiliului Național al 
Frontului Democrației si Unității Socialiste

Sub președinția tovară
șului Nicolae CeaușesciT, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, președin
tele Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, au 
avut loc, vineri, 8 februa
rie, lucrările primei plena
re a Consiliului Național 
al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste.

Plenara a aprobat în u.

nanimitate următoarea or
dine de zi :

1. Alegerea Biroului E- 
xecutiv al Consiliului Na
țional al Frontului Demo
crației și Unității Socialis
te.

2. Probleme legate de 
pregătirea alegerilor de 
deputați pentru Marea A- 
dunare Națională și consi
liile populare.

Plenara a aprobat, în 
unanimitate, ca Biroul E- 
xecutiv al Consiliului Na-

Satisfacția daplină pentru realegerea tovarășului Nicolae Csaușascu 
ca prașadînte ai Frontului Democrației și Unității Socialiste

Ne exprimăm 
întreaga bncairie

Am urmărit cu deosebit interes desfășurarea 
lucrărilor celui de-al 111-lea Congres al FDUS, e- 
veniment de o deosebită însemnătate pentru viața 
politică și socială a țării. Magistralul Raport pre
zentat de secretarul general al partidului, președin
te al Frontului Democrației și Unității Socialiste, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a trecut în revistă 
mărețele înfăptuiri obținute de poporul român in 
anii care au trecut de la eliberarea patriei și a ja
lonat perspectivele înfloritoare ale României so
cialiste în viitorii ani, prefigurate cu clarviziune în 
istoricele hotărîri ale Congresului al XI 11-lea al 
partidului.

Și cu acest prilej, noi, minerii de la Bărbăteni, 
ca dealtfel toți oamenii muncii din Valea Jiului, ne 
exprimăm întreaga recunoștință pe care o nutrim

Vasile FODOR,
miner, sef de brigadă la sectorul HI.

IM. Bărbăteni

(Coiilmuart in pag. a 2-a)

» *
ționa! al F.D.U.S. să fie 
alcătuit din' 29 membri.

Supuse votului, propu
nerile nominale pentru în
tregul Birou Executiv au 
fost aprobate în unanimi
tate.

Biroul Executiv a fost 
împuternicit să întocmeas
că programul de activitate 
al Consiliului Național, să 
ia toate măsurile pentru 
buna pregătire a alegeri
lor de deputați, să acțio

neze în vederea bunei or
ganizări și desfășurări a 
acestora.

In încheierea lucrărilor 
plenarei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a urat membri
lor Biroului Executiv, în
tregului Consiliu Național 
al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste suc
ces deplin și rezultate cit 
mai bune in îndeplinirea 
sarcinilor de mare răspun
dere ce le revin.

Vom face totul 
pentru o nouă calitate 

în munca noastră
Cu vie mîndrie patriotică, oamenii muncii de 

la I.U.M. Petroșani au urmărit Raportul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președinte al Republicii Socialiste 
România, președinte al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, prezentat în fața Congresului al 

IH-Iea al FDUS. In documentul de o excepțională 
valoare teoretică și practică pentru întreaga noastră 
națiune socialistă, a fost prezentată activitatea des
fășurată și sarcinile ce revin FDUS, organizațiilor 
componente, pentru înfăptuirea hotărîrilor Congre
sului al XlII-lea al partidului, a Programului parti
dului de ridicare a patriei pe cuhnile tot mai înalte 
ale progresului și civilizației socialiste, de realizare 
a dezarmării, a colaborării și păcii între popoare.

Mobilizatoarele îndemnuri adresate de întîiul
Ioan DOBRE, 

subinginer — I.U.M.P.

(Continuare in pag. a 2-a)
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Acțiuni consecvente pentru stimularea 
climatului de responsabilitate în muncă

înfăptuirea sarcinilor 
ce revin fiecărui colectiv 
de muncă din istoricele 
hotârîri ale Congresului 
al XIII- lea al partidu
lui incumbă cu necesita
te sporirea puterii de în
râurire a întregii activi
tăți politico-educative, 
ridicarea ei la nivelul 
exigențelor formulate de 
secretarul general al 
partidului la tribuna i- 
naltului forum comunist 
al țării.

In scopul asigurării u- 
nei conduceri eficiente 
a activității politico-ideo- 
logice și educative, comi
tetul nostru de partid 
rezervă un loc însemnat 
instruirii secretarilor ad- 
juncți din acest domeniu, 
astfel îneît să poată 
rienta cu competență 
țiunile desfășurate în 
ganizațiile de .partid, 
colectivele sectoarelor, 
formațiilor de lucru.

Ca urmare a acestui 
proces de îndrumare, în- 
vățămîntul politico-ideo
logic reușește tot 
mult să angajeze în 
dul cel mai autentic 
știința cursanților.
insistat și insistăm în a- 
cest scop asupra carac
terului activ, dinamiza
tor al dezbaterilor din 
cursurile de învățămînt, 
asupra legării acestora de 
probleme concrete 
producției. Cerem 
pagandiștilor să insiste în 
cadrul dezbaterilor pe 
îmbinarea armonioasă 
a tezelor teoretice cu aS

's.__________ _______________

pectele concrete din via
ța minei Aninoasa, a lo
calității, a municipiul.ii, 
de munca și activitatea 
colectivelor din care fac 
parte cursanții. Sînt nu
meroase cercurile de stu
diu, intre care se disting 
cele conduse de propa
gandiștii Constantin Ma
nea, Teofil Blag, Iosif 
Nagy, Silvia Popica, Eu
gen Stănescu, Nistor Ar
man, Traian Ianâș, Dorn 
Marincan și alții, unde

și Idei cupiinse în Ra
portul tovarășului Nicolae 
Ceaușei cu la marele fo
rum al comuniștilor, la 
modalitățile de acțiune 
pentru înfăptuirea sarci
nilor ce r.e revin din a- 
ceste documente

Concepind diferențiat 
procesul de educare în 
spirit patriotic a oame
nilor muncii, sînt îndru
mate și promovate acțiu
nile proprii ale organiza
țiilor de partid, de sindi-

'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.

DOCUMENTELE CONGRESULUI 
temeinic cunoscute, exemplar înfăptuite

IZZZWZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZ

e_ 
ac- 
or- 
în 

ale

mai 
mo- 

con-
Am

cojnpetența propagandiș
tilor și interesul cursan- 
ților se materializează în 
clarificarea unor proble
me fundamentale ale po
liticii partidului, ale spo
ririi eficienței întregii ac
tivități, ale întregului pro
ces constructiv de edifi
care socialistă, evidenți
ind de fiecare dată con
cluzii privind munca 
sarcinile ce revin 
niștilor, celorlalți 
meni ai muncii în 
sectorului lor de
tate. In această perioadă, 
experiența pozitivă în do
meniul propagandei este 
larg valorificată în des
fășurarea dezbaterilor re
feritoare la însemnăta
tea istorică a Congresu
lui al NTII-lea al parti
dului la principalele teze

Și 
comu. 

oa- 
cadrul 
activi-

ale 
pro-

cat și ale organizației 
U.T.C. Munca politică de 
masă este susținută prin 
intermediul stației 
radioamplificare, 
Ies prin rubrica 
mina sarcinilor 
de Congresul al 
al partidului", precum și 
printr-o gamă largă 
forme și mijloace 
propagandei vizuale 
panouri cu citate din 
vîntările 
neral al 
mări, cu 
conomic 
tății — amplasate în lo
curile cele mai populate 
și prin activitatea 
cinci gazete 
mai ales gazetele „ 
rul" și „Reflector", 
sate pe locul I la 
municipală a concursului 
propagandei vizuale pe

de 
a_ 

1U—
mai
„In 
stabilite 
XlII-Iea

de 
ale

cu- 
ge-secretarului 

partidului, che- 
angajamentul e_ 
pe 1985 al uni-

celor 
de perete, 

Mine- 
cla- 
faza

trecut. Dintre edi- 
gazetelor, apreciate 

în ultimul timp amintim: 
„Sub semnul înaltei răs
punderi și exigențe co
muniste", „Prin faptele 
noastre de muncă înfăp
tuim hotărîrile Congresu
lui al XIII-lea“, „Jude
cata muncitorească — o- 
pinia oamenilor muncii", 
„Inițiativele muncito
rești — factor important 
în realizarea și depășirea 
sarcinilor de plan". Cu 
ajutorul membrilor con
siliului do educație poli
tică și cultură socialistă, 
ai colectivelor de agita
tori se culeg aspecte con
crete de la locurile de 
muncă, privind gospodă
rirea materialelor și a 
energiei, respectarea teh
nologiilor de lucru, a or
dinii și disciplinei, as
pecte ce sînt populariza
te tot la gazetele „Mine
rul" și „Reflectorul". Ur
mărim pe această cale 
mai ales combaterea risi
pei, a absențelor nemo
tivate.

Folosind întreaga ga
mă a muncii politico-e
ducative pentru stimula
rea climatului de respon
sabilitate și de inițiativă, 
a gîndirii și acțiunii re
voluționare, avem drept 
obiectiv înfăptuirea sar
cinilor economice.

anul 
țiile

Cosma FLORICA, 
secretar adjunct al 

comitetului de partid, 
I.M. Aninoasa

Brigadă a înaltei 
productivități

La mina I.onea, succe
sele acestui an sini o 
urmare firească a pre
gătirii producției încă din 
anul 1984. Una dintre 
brigăzile care s-au afir
mat și în anul trecut 
(plus 8000 tone), cea 
condusă de Andrei Antal, 
a debutat și în acest an 
cu o seamă de succese pe 
frontul cărbunelui. Ast
fel, pe luna ianuarie, plu

sul brigăzii este de 200 
tone, in timp ce la pro
ductivitatea muncii de
pășirea se cifrează la 
plus 350 kg pe post. La 
aceste succese, și-au a- 
dus contribuția minerii 
din schimburile, conduse 
de Nicolae Căprița, Pe
tru Elekes, și Nicolae l'r. 
sache.

Text și foto: Al. TATAR

^informam
IN CINSTEA înaltului fo

rum al Uniunii Tineretu
lui Comunist, tinerii din 
cadrul organizației nr. 13 
Vulcan încarcă zilnic — 
prin muncă patriotică — 
cîte 10 vagonete de bolțari 
și 15 vagonete balast pen
tru a deservi subteranul. 
Participă tineri ca Ianos 
Penofschi, Nicolae Bondoc, 
Emil Monoi, Stelică Iones- 
cu și loan Bîrgu.

VITRINA. La una din
tre unitățile comerciale din 
cartierul Petroșani-Nord, 
s-a amenajat o vitrină 
pentru afișarea spectaco
lelor de la Casa de cultu
ră. Numai câ... geamul a 
căzut cu ramă cu tot. (M.B.)

D-ALE CONSTRUCTO
RILOR. In cartierul Petro
șani-Nord au fost predate 
„la cheie" apartamentele 
dintr-un nou bloc de pe 
bulevardul Republicii, Din 
păcate spațiile pentru ser- 
VtCt! publice de la parterul 
aceluiași bloc — care vor 
găzdui viitorul sediu al fi

Piese recondiționate
Valoarea de inventar a a- 
cestor piese recondiționa
te și repuse în circuitul e- 
conomic se ridică la peste 
700 000 lei, în timp ce va
loarea de recondiționare 
este de*- numai. aproape 
40 000 de lei. Printre. cei 
care au avut un aporț deo
sebit la aceste realizări' se 
numără Ioan Stark, Ștefan 
Surdu, Teodor Cizmaș și 
mulți alții.

La atelierul mecanic al 
I.M. Vulcan au fost recon
diționate în luna ianuarie 
numeroase piese de schimb 
și subansambluri pentru 
transportoare de tipul TP, 
TR2 și TR3. Au .fost redate 
procesului de producție 18 
capete de întindere și ac
ționare, 22 de angrenaje, 
numeroase role, pinioaiie 
și alte piese de schimb.

N O T j

Locatarii... alpiniști
Lucrările de tencuieli ex

terioare la blocul 69, din 
cartierul Petroșani-Nord 
au început în luna octom
brie, anul trecut. S_au în
trerupt din cauza timpului 
nefavorabil. In fața scări
lor blocului, au fost depo
zitate, mai bine zis „îngră
mădite", fel de fel de ma
teriale (cărămidă, saci de 
ciment). In felul acesta, 
s_au blocat căile de acces. 
Este de-a dreptul hilar 
să-i vezi pe bieții locatari 
cum.. escaladează mor
manele de materiale, pe 
care a nins, degradînâu-se! 
De-ale constructorilor... Ce 
zice conducerea A.C.M. Pe
troșani ? Nu cumva ar 
trebui făcut ceva ? Mate
rialele risipite, pierdute 
deja, cine le plătește ? De 
ce sînt obligați locatarii a- 
cestui bloc să se erijeze in 
adevărați „alpiniști"? (MB.)

lialei municipale a CEC 
— n-au fost predate odată 
cu apartamentele. Meteh
ne de-ale constructorilor. 
(V.S.)

CURS DE CALIFICARE. 
La I.M. Paroșeni au înce
put înscrierile pentru des
chiderea unui nou curs de 
calificare pentru meseria 
de miner. Cursul- va înce
pe în data de 4 martie 
1985. (G.B.)

METEOROLOGICĂ Du
pă cum am aflat de la 
meteorologul de serviciu, 
ieri dimineața, la ora 8,

față de Minerul nostru de onoare pentru grija pă
rintească pe care ne-o poartă și pentru tot ce în
treprinde în vederea ridicării țării în care trăim și 
muncim, pe noi trepte ale dezvoltării. Urmînd e- 
xemplul pilduitor de muncă al celui mai iubit fiu 
al poporului român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ne angajăm să nu precupețim nici un efort pentru 
a crește necontenit producția' de cărbune extras și 
să ne realizăm exemplar sarcinile de plan ce ne 
revin în acest an. împreună cu ortacii pe care îi 
conduc am extras in luna ianuarie 250 tone de 
cărbune peste sarcinile de plan. Aceste realizări ob
ținute ne determină să muncim mai bine și mai cu 
spor ca producția extrasă suplimentar de brigada 
noastră să crească lună de lună. Pentru aceasta 
vom organiza mai bine munca pe cele trei schim
buri conduse de Vasile Maearie, loan Șogor și Au
rel Brevenciu și vom folosi utilajele din dotare la 
întreaga lor capacitate, astfel îneît prin creșterea 
productivități muncii să obținem noi sporuri de 
pioducție, contribuind in acest fel șl noi la obține
rea independenței energetice a patriei, 
conștienți că numai extrăgînd mai mult 
din adîncuri vom putea realiza sarcinile 
revin din magistralul Raport prezentat de 
rul general al partidului în fața înaltului 
comunist al țării. Alături de* întregul nostru popor, 
minerii de la Bărbăteni își exprimă bucuria și a- 
deziunea lor deplină față de realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în funcția de președin
te al Frontului Democrației și Unității Socialiste.

Sîntem 
cărbune 
ce ne 
secreta- 

forum

Vom ffaec totul 
pentru o nouă calitate 

in eh mica noastră
(Urmare dm pag. li

al României socialiste, tovarășul Nicolae 
erou între, eroii de frunte ai neamului.

președin te 
Ceaușescu, 
de la înalta tribună a Congresului FDUS înseamnă 
pentru noi, oamenii muncii — constructori de ma
șini miniere — un imbold de a munci mai bine, 
astfel îneît acest ultim an al cincinalului să însemne 
un an al creșterii calității în întreaga noastră acti
vitate. In șcest sens, încă din 1984, am asimilat ele
mentele care compun instalația hidraulică a com
plexelor mecanizate destinate industriei miniere.

In spiritul înaltelor îndemnuri adresate întregii 
țări de la tribuna Congresului al III-lea al FDUS 
de către cel mai iubit fiu al poporului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ne angajăm să facem totul pen
tru traducerea lor în fapt, exprimîndu-ne astfel 
adeziunea deplină lâ Raportul prezentat și la re
alegerea în fruntea Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste a tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al partidului, ilustru om politic și 
patriot înflăcărat. Vedem. în acest act de o excepțio
nală însemnătate, garanția fermă a întăririi demo
crației muncitorești-revoluționare, a înaintării ne
abătute a României pe drumul luminos al comunis
mului.

Electronistul loan Chirvaș din cadrul atelierului de automatizări 
al IPSRUEEM efectuează testări La un nou produs asimilat „Adaptor de co
mandă pentru telcgrizumetrie — ACT". Foto : Ion BAlOI

’ 

temperatura aerului în Pe
troșani era de minus 6 
grade, iar în Paring de 
minus 14 grade. Stratul de 
zăpadă în Petroșani a a- 
juns la 15 cm, iar in Pa
ring la 110 cm. (G.B.)

LOT. In noul ciclu o- 
limpic, antrenorii federali 
ai lotului național de lupte 
libere mizează, la catego
ria 68 kg (seniori) pe A- 
ron Cîndea, actualmente 
legitimat la Dinamo Brașov, 
dar care, în competițiile in
ternaționale, punctează în 
continuare pentru garni
tura la care a desprins tai

nele acestui sport — C.S.Ș. 
Petroșani. (I.V.)

CINEMATOGRA
FUL „CULTURAL" din 
Lupeni (responsabil, Ga
briela Andraș), a cîștigat 
locul II în întrecerea pe 
1984 între unitățile între
prinderii cinematografice 
din județ. Au fost înre
gistrați 117 570 de specta
tori, fiind depășit indicato
rul planificat cu 12 560 
spectatori, ceea ce a aclus 
o depășire a încasărilor cu 
aproape 38 000 lei. (I.D.)

SCHI FOND. Duminică, 
10 februarie 1985, are loc,

incepînd cu ora 10, etapa
județeană la schi-fend și 
bîatlon, a concursului do
tat cu Cupa Congresului al
XI 1-lea al U.T.C. Concur- * 
sul va avea loc în poli- I
gonul din Vulcan, vor par
ticipa elevii de liceu cali
ficați din etapele anterioa
re. (T. Mesaroș — coresp.)

Rubrică realizată de
Gh. SPINU
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r Uneam Festivalul național al muncii și creației

Muncitoare harnice, gospodine neîntrecute
V

Acțiuni pionierești Cîntarea României"

I
ale 
din 

și instituții 
răs- 

se ac- 
crește- 
rolului 

în 
productivă în 

celelalte domenii 
După 

ne-a relatat Adria- 
vice-

Recentele adunări 
comisiilor de femei 
întreprinderi 
au reliefat din nou 
punderea eu care 
ționează pentru 
rea și afirmarea 
complex al femeilor 
activitatea 
toate 
ale vieții sociale, 
cum 
na Karacsonyi, 
președinta Comitetului 
municipal al femeilor, în 
marile colective munci
torești din Petroșani, la 
IPSRUEEM și IUM, chiar 
și la mina Dîlja, la lo
curile de muncă de la 
suprafață, în unitățile 
de cercetare și proiecta
re, de învățămînt și ocio_ 
tirea sănătății, in rețeaua 
comerțului și prestărilor 
de servicii femeile au o 
mare parte de contribu
ție li realizarea sarcini
lor de plan și îndeplini
rea îndatoririlor profe
sionale.

Concomitent cu acti
vitatea profesională, o di
versitate de acțiuni sint 
întreprinse de comisiile 
de femei din aceste uni

's.___________ _____________

tați, din dorii ța de a im
prima noi valențe mun
cii și vieții colectivelor 
Acțiunile cultural-edu
cative organizate la 
IPSRUEEM (președinta 
comisiei de femei, Ghi- 
zela Iuga), au de fiecare 
dată un dublu beneficiu, 

contribuind atit la îmbo
gățirea vieții culturale a 
întreprinderii cît și la
I Ulii III llllll Uliii |ll|

DIN ACTIVITATEA
COMISIILOR DE FEMEI

realizarea veniturilor pre
văzute prin planul eco
nomic propriu. La 1UMP 
(președintă Voichița Ga
bor), comisia de femei 
susținut numeroase 
țiuni gospodărești, 
tru valorificarea

a 
ac- 

pen- 
unor

matei iale refolosibile. Do
vada unei griji 
umanitare o oferă 
manent comisia de 
mei de la IPCMC 
ședință

profund 
per- 

fe_ 
(pre-' 

Maria Omotă), 
care a făcut o tradiție din 
întărirea asistenței so
ciale acordate familiilor 
cu mulți copii. In comerț,

i Recensămîntul animalelor domestice
I

i

LupeniCreșteri de efective Ia toate speciile de animale
în orașul Lupeni ac

țiunea de recensămînt a 
animalelor domestice, ca
re s-a încheiat ieri, s-a 
desfășurat în condții nor
male, cele 11 echipe de 
recenzori constituite pen
tru tot atîtea zone secto
rizate făcîndu-și pe de
plin datoria. Pînă ieri di
mineață fuseseră recen
zate peste 19-30 de gos
podării. In urma centra^* 
lizării datelor, la Con
siliul .popular al orașului, 
ne informează recenzo- 
rul șef Alexandru Deac, 
constatăm un fapt îmbu
curător: față de anul tre
cut se înregistrează plu
suri la 
animale 
țenii cu 
viduale, 
tinuare
bită creșterii 
cunoscute fiind 
jele acestei 
străvechi. Totodată 
constatat că 
înțeles pe deplin 
tanța acțiunii de 
sămînt, neexistînd 
cări de sustrageri 
fective de la înregistrare.

= Pînă la data la care rie 
i referim au fost îriregis-

Și

de 
cetă- 
indi-

toate speciile 
domestice, 
gospodării
acordînd în con- 
o atenție deose- 

animalelor, 
avanta-

' îndeletniciri 
s_a 
auoamenii

impor-
recen- 
încer- 

de e-

trate în cele 11 sectoare 
ale orașului peste 860 ca
pete bovine, peste 1990 
capete porcine, peste 2000 
capete ovine, 12 600 pă
sări și 143 familii de al
bine. Se estimează c 
ceste cifre, în urma 
cheierii acțiunii, voi 
mult superioare.

Dintre cetățenii care 
anul acesta au făcut do
vada bunei preocupări
pentru creșterea anima
lelor merită evidențiați
Petru Niciu — cu 13 ca
pete de .bovine înregis
trate, Ion Alexa 
șan — cu 6 capete bovi
ne, Ion Maier — cu 7 
vine, Ion Gruia — 
bovine, Gheorghe Tu
— cu 6 bovine, fiul 
Nicolae Turcilă — c 
bovine, Viorel Palița 
cu 50 de ovine, Iosif Șmi- 
guleț — cu 50 de 
Gheorghe Lazăr — 
porcine, Constantin
— cu 5 porcine și- 
alți cetățeni care au 
cut din creșterea 
lelor domestice o 
nici re ce le 
facții deosebite.

C u r î
ILIE EMIL, Petrila: Pre

zentați contractul de vîn- 
zare-cumpărare a autotu
rismului, precum și ade
verința din care să rezulte 
că sînteți scos din eviden
țele miliției ca posesor de 
autoturism. Dacă vînzarea 
a avut loc in decembrie 
1984, pentru acest ăn și 
în continuare nu veți plăti 
impozit.

ION MICII, Petroșani : 
Pierderea capacității de 
muncă, potrivit art. 24, a- 
lin. 1 din Legea nr. 3/1977, 
se stabilește, prin decizie, 
de către comisiile județene 
de pensii, la propunerea 
comisiilor de expertiză me
dicală și recuperare a ca
pacității de muncă. De la 
serviciul personal al unij.

atenția prioritară a co
misiilor de femei din ca
drul 1CSMI și ICSA-AP 
(președinte Sevastița 
Kappl și Eva Gaspar) este 
îndreptată spre creșterea 
eficienței acțiunilor edu
cative consacrate întăririi 
răspunderii față de a- 
părarea avutului obștesc, 
formării pi ofesionale a 
tinerelor cadre, întăririi 
și omogenizării colective
lor de muncă. Sint una
nim apreciate și acțiuni
le organizate in alte co
lective in cadrul cărora 
femeile se afirmă zi de zi 
ca participante active la 
viața politică și social- 
economică a unităților.

O cifiă semnificativă: 
pe municipiu. în 
1984, din acțiunile 
treprinse de femei

anul 
în- 

pen- 
tru îndeplinirea planului 
economic au fost realiza
te venituri în valoare de 
115 000 lei. Eficiența a- 
cestor acțiuni se regăseș
te insă în efectul, pozitiv 
asupra climatului fiecă
rui colectiv de muncă, 
efect recunoscut prin va
lențele sale educative. 
(IM.)

CONCURS. Duminică, 10 
februarie, numeroși < 
din clasele V—X de 
Școala generală nr. 2 
Uricani, vor participa

elevi 
la 

din 
i la 

concursul intitulat sugestiv: 
„Zboară sănioară". 
cursul constituie ■ 
școală la săniuțe, 
drul competiției 
„Daciada".

Con
fine la pe 
în ca- 

naționale

ROMA-
Uricani

„CÎNTAREA 
NIEI. Elevii din 
vor debuta în faza munici
pală a Festivalului națio
nal „Cîntarea României", 
vineri, 15 februarie. Vor fi 
prezente pe scenă grupul 
vocal folcloric (instructor 
Gheorghe Resiga) și monta
jul literar-muzical (instruc
tor Mira Pătrășeoin).

OMAGIU. La Școala ge
nerală nr. 2 din Uricani, 
la nivelul unității de pio
nieri, în data de 15 fe
bruarie va avea loc un re
cital de poezie patriotică 
sub genericul „Omagiu e- 
roicelor lupte* ale munci
torilor ceferiști și petro
liști din 15—16 februarie 
19.13". (Florin BEJAN, U- 
ricani)

La sfîrșit de săptămînă

1

Puternic detașament 
muncitoresc, păstrător 
ai tradiției culturale,

ai frumosului
Una din tezele 

mentale ale politicii 
dului *și statului nostru, o 
constituie promovarea unei 
culturi naționale 
ancorată in 
ții noastre 
păstrătoare 
capabilă a transforma, 
recrea omul potrivit idea
lurilor noastie comuniste

Avem posibilitatea, as
tăzi, mai mult ca orteînd. 
de a participa cu toții la 
actul de cultură, în triplă 
calitate: 
preți și 
ces la cele mai 
cuceriri ale 
nicii și artei 
lume

Așa cum 
rășul Nicolae 
în Raportul prezentat 
fața Congresului al III-lea 
al FDUS, astăzi, mai mult 
ca oricînd, oamenii mun
cii — făuritori de bunuri 
materiale si spirituale, au 
posibilitatea concretă de 
a-și exprima liber gînduri- 

de a participa efectiv 
amplul proces de făuri- 
a unui nou tip de om, 
o înaintată concepție 

despre muncă și viață.
Festivalul, național „('în

tărea României", strălucită 
inițiativă a pi imului pre
ședinte al României so
cialiste, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, constituie ex
presia elocventă a demo-

funda- 
parti-

puternic 
realitățile vie- 
cdntem porane, 
a tradițiilor, 

a

dt creatori, inter- 
public, avem ac- 

înaintate 
științei, teh- 
din întreaga

sublinia tova-
Ceausescu, 

în

Parîn- 
mi- 
ma-

etatismului culturii noas
tre, toți oamenii muncii, 
artiști amatori și profesio
niști, indiferent de națio
nalitate, iau parte la a- 
ceastă extraordinară epo
pee națională, Festivalul 
muncii și creației.

Aici, la poalele 
gtilui și Retezatului, 
neri, constructori de
șini, studenți și cadre di
dactice, elevi, toate cate
goriile de oameni ai mun
cii trăiesc și muncesc li
beri, au posibilități variate 
de a se înscrie printre fău
ritorii de frumos. Avem o 
tradiție bogată, avem în 
preajma noastră realită
țile Văii Jiului de astăzi. 
Realitatea se răsfrînge crea
tor în aceste zile în 
participarea formațiilor de 
amatori din Valea Jiului, 
la faza municipală a fes
tivalului. Ne mîndrim cu 
formații Ca, corul „Frea
mătul adîncului" fanfara 
minerilor, ansamblul fol- 

_Parîngul“, cena- 
literare, corul „Ar_ 

tinere" al IUMP, și 
alte formații dovadă 

de creații’,, a 
oamenilor pe

marea scenă a țării. Festi
valul național „Cîntarea 
României".

Avem aici un detașament 
muncitoresc puternic, unit, 
păstrător al frumosului in 
muncă și viață.

clo'ic 
clurile 
monii 
multe 
a libertății 
înfrățirii

sint
scena

de 
cadrul 

„Cînta- 
asculta

național 
Juriile vor

1

Timi-

ovine, 
cu 14 

Rad 
mulți 

fă-
anima- 

îndelet- 
aducc satis-

G. CHIRVASA

e r juri
veți putea primi și 
relații utile.

tății 
alte

EMIL MOLCOCI. Vul- 
<an . In conformitate cu 
art. 124 alin. 2 din Codul 
Muncii, dacă specificul ac
tivității impune desfășura
rea muncii și în ziua de 
duminică, conducerea uni
tății, cu acordul comitetu
lui sindicatului, stabilește 
o altă zi din săptămînă ca 
zi de repaus, cu condiția 
ca ccl puțin o dată în două 
luni fiecărei persoane să 
i se asigure ziua de re
paus duminica. In legătu
ră cu cea de-a doua 
trebare vă răspundem 
a doua zi de rețîaus 
săptămînă se acordă 
mai cu condiția să fie 
erate cinci zile în săptă- 
mina respectivă. La con-

în
că 

din 
nu_
lu

• Sfîrșitul saptânjiînii este dominat de concursu
rile fanfarelor și al formațiilor și interpreților 
muzică ușoară și folk ce vor avea loc în 
etapei municipale a Festivalului 
rea României" — ediția a V-a. 
sîmbătă, începind cu ora 14 fanfarele și duminică, 
începînd cu ora 9, formațiile de muzică ușoară și 
folk, precum și soliștii calificați în această etapă în 
urma fazelor orășenești. Ambele spectacole 
deschise-marelui public și vor ăvea loc pe 
Casei de cultură clin Petroșani. (Al. îl.)

die
cediul de odihnă se adau
gă numai duminicile și 
sărbătorile legale. In acest 
sens sint și precizările Mi
nisterului Minelor nr. 
2217/G/17.XII.1984. Con
form dispozițiilor legale 
(II.C.M. 1149/19(18), pentru 
activitatea din minele 
cărbuni sint stabilite 
zile concediu de 
suplimentar. Cele
zile de odihnă săptămînală 
nu se plătesc la concediul 
medical deoarece în aceste 
cazuri indemnizația se cal
culează corespunzător unei 
retribuții zilnice mai mari 
decît în condițiile progra
mului cu o singură zi 
repaus săptămînal.

de
9 

odihnă 
două

:le

exigente a sarcinilor ce 
revin organizației de ti
neret din documentele ce
lui dC-al XllI-lea Con
gres al partidului, ute- 
ciștii de la I.M. Vulcan 
și-au stabilit ca obiectiv 
principal al activității 
lor, in acest an al celui 
de-al Xll-lea Congres al 
U.T.C., creșterea cantită
ții și calității cărbunelui 
extras. In acest sens, ti
nerii de la mina Vulcan 
au procedat la 
unor interesante 
ve uteciste care 
sigure atingeiea 
vului propus. Astfel, 
nivelul organizației 
înființat o comisie 
creație tehnico-.științifi- 
că — a tineretului — în 
cadrul căreia uteciștii or
ganizației să poată con
cretiza ideile novatoare 
ale unor tineri pasionați

lansarea 
inițiati- 

să le a- 
obiecti 
‘ lă 

s-a 
de

creației
ce. Totodată, s-a 
la organizarea unei 
găzi a tineretului 
să acționeze direct 
frontul cărbunelui 
tru creșterea cantității 
și calității acestuia, con
comitent eu realizarea u_ 
nor importante economii 
de energie, materiale și 
combustibili Acestea sînt 
doar cîteva dintre acțiu
nile pe care tinerii de 
la mina Vulcan și le.au în
scris în cronica întrece
rii uteciste „Tineretul, 
factor activ în realizarea 
deceniului științei, teh
nicii, calității și eficien
ței" în cadrul căreia sti
mularea elanului, entu
ziasmului și energiilor 
creatoare a devenit un 
fapt cotidian.

Pavel KOVACS, 
corespondent

lehnieo-ștnnțifl- 
trecut 

liri
ca re 

în 
pen-

poznaș cui. 
să crezi.

sească un 
loc util, eventual să susți
nă ceva, și-a găsit loc în- 
tr-una dintre pîinile ieșite 
de la Fabrica de pîine din 
Lupeni. Și cit pe ce să fie 
înghițit de llie Scaete, lu
crator la I.F.A. Vîscoza. 
Mare haz au făcut colegii 
de muncă, în pauza de ma
să, cind llie Scaete a scos 
din gură, cuiul poznaș, as
cuns bine într-un dumi
cat 1

Insă, dincolo de latura 
anecdotică a întîmplării, 
problema cuiului ascuns 
in pîine este foarte serioa
să. Semnalăm acest fapt 
conducerii de la Fabrica 
de pîine Lupeni și lucră
torilor acestei unități, pen
tru a acorda o mai mare 
atenție calității produselor 
livrate populației, și mai 
ales pentru a le feri de a- 
semenea impurități.

G. CHIRVASA
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Cuvîntarea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. 1)

rea largă a maselor popu
lare, să prezinte garanția 
că, in activitatea lor, vor 
face totul pentru îndepli
ni’’» angajamentelor și a 
programelor pe care le 
prezentăm în fața întregu
lui nostru popor, că var 
acționa — după ce vor fi 
aleși — pentru ca Marea 
Adunare Națională și con
siliile populare la toate 
nivelele, să-și îndeplineas
că în cele mai bune condi- 
țiuni rolul important pe 
cnre-l au în democrația 
noastră muncitorească, re
voluționară, că vor face 
to‘ul pentru a servi popo
rul. pentru bunăstarea lui, 
pentru înfăptuirea pro
gramelor de dezvoltare e- 
conomico-socială, de întă
rire a patriei noastre socia
liste ! (Aplauze și urale 
puternice; se scandează în
delung: „Ceaușescu și po
porul !“)

Subliniez, și cu acest pri
lej, că alegerile pentru 
Marea Adunare Națională 
și consiliile populare tre
buie să constituie o puter
nică manifestare a unității 
întregului popor, în cadrul 
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, sub con
ducerea Partidului Comu
nist Român — forța politi
că conducătoare a întregii 
națiuni.

Votul dat pentru candi- 
dații Frontului Democrației 
și Unității Socialiste tre
buie să constituie, totoda

tă, o puternică afirmare a 
voinței și hotărîrii între
gului popor de a înfăptui 
neabătut politica internă 
și externă a partidului și 
statului nostru, care asi- 
guiă progresul și bunăsta
rea întregii națiuni, inde
pendența și suveranitatea 
României I (Urale și a_ 
plauze puternice; se scan
dează „Ceaușescu — Româ
nia, stima noastră si min- 
dria !“)

Dragi tovarăși și prieteni, 
Este necesar ca toți par- 

ticipanții la Congres, toate 
organizațiile .componente 
să se întoarcă la locul lor 
de muncă cu hotărîrea fer
mă de a face totul pentru 
înfăptuirea neabătută a 
tuturor hotărîrilor și pro
gramelor adoptate în de
plină unanimitate.

Să nu uităm nici un mo
ment că făurim o societa
te a muncii libere, a unui 
popor liber, stăpîn pe des
tinele sale, că realizarea a 
tot ceea ce am hotărît de
pinde de munca fiecăruia, 
de felul cum vom acționa 
pentru a asigura, la fieca
re Ioc de muncă, îndeplini
rea în cele mai bune con- 
dițiuni a programelor și 
planurilor de dezvoltare 
economico-socială! Să fa
cem totul pentru a de
monstra, și în perioada ur
mătoare, prin munca uni
tă a întregii națiuni, capa
citatea creatoare a unui 
popor liber, hotărît să-Și 
făurească, în strînsă unita

te, destinul — așa cum îl 
dorește — de bunăstare și 
fericire 1 (Urale și aplauze 
puternice; se scandează în
delung: „Ceaușescu și po
porul !“)

De asemenea, doresc să 
reafirm, și la încheierea 
lucrărilor Congresului
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, hotărî
rea României socialiste de 
a face totul pentru oprirea 
cursului periculos al eve
nimentelor, pentru dezar
mare, și în primul rînd 
pentru dezarmare nu
cleară, pentru o 
politică de pace și de co
laborare cu toate statele 
lumii, fără deosebire de 
orînduire socială, pentru 
respectarea neabătută a 
dreptului fiecărui popor de 
a-și asigura dezvoltarea 
economico-socială cores
punzător propriei sale voin
țe. (Aplauze puternice, pre
lungite)

In numele Consiliului Na
țional al Frontului Demo
crației și Unității Socia
liste, doresc să exprim 
cele mai vii mulțumiri 
Congresului pentru "încre
derea acordată. Asigur 
Congresul că vom face to
tul și că vom acționa în 
așa fel îneît Consiliul Na
țional să-și îndeplinească 
rolul de coordonator al în
tregii activități pentru în
făptuirea programelor, pen
tru întărirea unității între

gului nostru popor — fac
tor hotărîtor pentru trium
ful socialismului și comu
nismului în România ! (A- 
plauze și urale puternice ; 
se scandează: Ceaușescu 
și poporul !“)

De la tribuna înaltului 
forum al democrației mun- 
citorești-revoluționare, do
resc să exprim cele mai 
călduroase mulțumiri pen
tru realegerea mea ca pre
ședinte al Frontului De
mocrației și Unității Socia
list” și să asigur Congresul, 
întregul popor că, și în 
viitor, voi face totul pen
tru a servi cu toată pute
rea mea cauza socialismu
lui si comunismului, pen
tru a asigura, — împreu
nă cu întregul popor — în
făptuirea programelor pe 
care le-am adoptat în de
plină unanimitate, pentru 
bunăstarea și fericirea na
țiunii noastre, pentru 
pace, pentru in
dependență și suverani
tatea României ! (Aplauze 
și urale puternice, prelun
gite; se scandează îndelung: 
„Ceaușescu și poporul !“)

In încheiere, doresc încă 
■o dată, să exprim convin
gerea deplină că toți par- 
ticipanții la Congres, toate 
organizațiile componente 
ale -Frontului Democrației 
și Unității Socialiste — in
clusiv organizația Demo
crației și Unității Socialiste 
— vor acționa cu cea mai 
înaltă răspundere, în spiri
tul exigenței revoluționa

re, pentru întărirea ordinei 
și disciplinei, pentru o ati
tudine responsabilă în 
muncă în toate sectoarele, 
în vederea realizării în cele 
mai bune condițiuni a 
programelor de dezvoltare 
a patriei noastre in noua 
etapă de făurire a socie
tății socialiste multilate
ral dezvoltate și de înain
tare fermă a României 
spre piscurile cele mai î- 
nalte ale societății comu
niste ! (Aplauze și urale 
îndelungate; se scandează: 
„Ceaușescu — P.C.R. 
„Ceaușescu și poporul !")

Cu această convingere, 
urez tuturor participanți- 
lor la Congres, organiza
țiilor componente, între
gului popor, succese tot 
mai mari în activitatea vi
itoare, multă sănătate și 
fericire ! (Aplauze și ura
le puternice; se scandează 
îndelung: „Ceaușescu si 
poporul !“).

Trăiască Frontul Demo
crației și Unității Socialis
te, cel mai larg organism 
democratic al poporului 
nostru ! (Aplauze și urale 
puternice; se scandează în
delung: „Ceaușescu și po
porul !“)

Trăiască unitatea de ne
zdruncinat a întregului 
popor în cadrul Frontului 
Democrației și Unității So

cialiste, sub conducerea 
Partidului Comunist Ro
mân ! (Aplauze și urale 
puternice, prelungite; se 
scandează îndelung ; 
„Ceaușescu — P.C.R. !“)

Trăiască și să înfloreas
că continuu patria noastră 
liberă ! Să crească continuu 
bunăstarea poporului ! Tră
iască Republica Socialistă 
România 1 (Urale și ovații 
îndelungate; se scandează: 
„Ceaușescu — România — 
stima noastră și mîndria!**)

Trăiască colaborarea și 
solidaritatea cu toate sta
tele lumii, să triumfe po
litica de dezarmare, de in
dependență, de libertate 
și pace ! (Urale și aplauze 
puternice ; se scandează 
îndelung: „Ceaușescu — 
P.C.R. „Ceaușescu și
poporul !“, „Ceaușescu — 
pace !“. Intr-o atmosferă 
entuziastă, de puternică u- 
nitate, toți cei prezenți în 
sala Congresului, se ridică 
în picioare și ovaționează 
îndelung pentru Partidul 
Comunist Român — forța 
politică conducătoare a 
întregii națiuni — pentru 
secretarul general al parti
dului, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
președintele Frontului De
mocrației și Unității Socia
liste, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).

CsngRsul al III-lea al Frontului Democrației
(Urmare din pag. I) 

tul 252 participant, repre- 
zentînd diferite domenii de 
activitate, au fost abordate 
cele mai importante pro
bleme politice, economice, 
cultural-științifice și so
ciale ce intră în sfera de 
preocupări ale Frontului 
Democrației și Unității So
cialiste, Congresul a hotă
rît sistarea- discuțiilor.

S-a trecut la adoptarea 
documentelor dezbătute de 
Congres.

Exprimînd profunda a- 
deziune față de Raportul 
prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la cel 
de-al XIII_lea Congres al 
partidului, Congresul

F.D.U.S. a hotărît ca acest 
document programatic să 
constituie temelia politică 
a întregii activități orga
nizatorice și cultural-edu
cative a Frontului Demo
crației și Unității Socia
liste. Congresdl a a- 
prooat, de asemenea, ca 
documente programatice ale 
activității F.D.U.S.: Direc
tivele Congresului al XIII- 
lea al Partidului Comu
nist Român privind dez
voltarea economico-socia
lă a României în cincina
lul 1986—1990 și orientă
rile de perspectivă pînă în 
anul 2000; Programul-Di_ 
rectivă de dezvoltare eco- 
nomico-soeială a Româ
niei în profil teritorial în 
perioada 1986—1990; Pro- 
gramul-Directivă de creș
tere a nivelului de trai și 
de ridicare continuă a ca
lității vieții în perioada 
1986—1990. De asemenea, 
a fost adoptată în unani
mitate Cuvîntarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu Ia 
deschiderea lucrărilor Con
gresului al III-lea al 
F.D.U.S. și s_a hotărît ca 
ideile și orientările cuprin

se în acest document pro
gramatic să stea la baza 
întregii activități viitoare 
a Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, a or
ganizațiilor sale compo
nente.

Congresul a aprobat, în 
unanimitate, Raportul pri
vind activitatea desfășu
rată șf sarcinile ce revin 
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, orga
nizațiilor componente, pen
tru înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al XIII-Iea al 
Partidului Comunist Ro
mân, a Programului parti
dului de ridicare a patriei 
pe culmi tot mai înalte ale 
progresului și civilizației 
socialiste, de realizare a 
dezarmării, a colaborării 
și păcii între popoare.

Au fost apoi aprobate 
Programul de măsuri pen
tru organizarea și desfășu
rarea alegerilor generale 
de deputați în Marea A- 
dunare Națională și consi
liile populare; Manifestul 
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste pentru 
alegerile generale de de
putați în Marea Adunare 
Națională și în consiliile 
populare, precum și Rezo
luția Congresului al III-lea 
al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste.

Trăind un moment de 
adîncă semnificație politi
că, forumul suprem al 
democrației noastre mun
citorești, revoluționare, a 
procedat la alegerea pre
ședintelui Frontului Demo
crației și Unității Socia
liste.

Luînd cuvîntul, tovară
șul Manea Măne<cu a spus:

„Tovarăși și prieteni, 
îndeplinind dorința fier

binte a tuturor participan- 
ților la acest înalt forum, 
învestiți cu mandatul în
tregii națiuni, îmi revine 

deosebita onoare să pro
pun realegerea, în înalta 
funcție de președinte al 
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, a se
cretarului general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele României, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Trăim sentimente de o 
deosebită satisfacție în a- 
cest înălțător moment, în 
care realegem, în funcția 
de președinte al Frontului 
Democrației și Unității So
cialiste, pe cel mai iubit 
și stimat fiu al "națiunii 

c române, erou al unui le
gendar popor de eroi, des-’ 
chizător de orizonturi noi, 
de progres și civilizație so
cialistă, în istoria patriei 
noastre, făclie vie și puter
nică a conștiinței noastre 

. naționale, ce a strîns în 
jurul său, într-o unitate 
de granit, întregul nostru 
popor, ferm hotărît să-i 
urmeze cu credință ne
strămutată cuvântul înțe
lept și fapta cutezătoare, 
erudit gînditor umanist, 
mare patriot și tribun re
voluționar, strălucit stra
teg al grandioasei opere de 
edificare a societății so
cialiste multilateral dez
voltate în cea mai glorioa
să epocă din întreaga e- 
xistență a României, inau
gurată acum două decenii 
de Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Ro
mân, personalitate proe
minentă a vieții politice in
ternaționale, în care ne
țărmurita sa iubire de țară 
se împletește firesc cu dă
ruirea sacră pentru pacea 
întregii omeniri, pentru 
făurirea unei lumi mai 
bune și mai drepte pe 
planeta noastră, genialul 
conducător al României so
cialiste, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Supun votului dumnea

voastră realegerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu în 
înalta funcție de președin
te al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste**.

Propunerea a fost primi
tă cu intensă bucurie și 
satisfacție, cu multă însu
flețire și entuziasm.

Toți delegații au votat, 
într-o impresionantă uni
tate de cuget și simțire, 
realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în func
ția de președinte al Fron
tului Democrației și Unită
ții Socialiste.

Cei prezenți au reafir
mat cu căldură, sentimen
tele de nețărmurită dra
goste, prețuire și recunoș
tință față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, condu
cătorul înțelept și cuteză
tor, urmat cu credință de 
întregul popor, care, călă
uzește destinele țării, ale 
națiunii, pe drumul glo
rios, luminos al libertății, 
independenței, demnității 
și progresului, al edificării 
noii orînduiri. In aceste 
clipe, Sala Palatului Re
publicii Socialiste Româ
nia, martoră a unui nou 
eveniment de seamă, vi
brează de puternice aplau
ze, urale și ovații.

Făcîndu-se ecoul gînd-u- 
rilor și simțămintelor îm
părtășite de miile de parti
cipant la Congres, tovară
șul Manea Mănescu a spus: 
„Votul unanim, vibrantele 
aclamații, bucuria nețărmu
rită și entuziasmul pu
ternic manifestate de. dum
neavoastră, . reprezentanți 
ai poporului român, in a- 
cest mare forum al demo
crației noastre muncito
rești, revoluționare, consti
tuie suprema aprobare a 
istoricii învestituri-, în de
plin consens cu voința na
țională.

Declar solemn realege
rea în funcția de pre
ședinte al Frontului Demo

crației și Unității Socialis
te a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

După datina străbună, 
vă spunem, mult iubite și 
stimate tovarășe președin
te, să ne trăiți întru mulți 
ani, spre binele patriei și 
fericirea poporului ro
mân

Este urarea scumpă pe 
care delegații, toți cetățe
nii patriei, o adresează — 
și cu acest prilej deosebit 
— conducătorului iubit, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
fiul cel mai stimat al po
porului nostru, cu inima 
vibrînd de o înaltă iubire 
de neam și de țară, ctito
rul celei mai strălucite e- 
poci din istoria milenară 
a României. Cu înflăcăra
re, toți cei prezenți aclamă' 
„Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu — la mulți 
ani !“.

In continuare, a fost a- 
les în unanimitate Consi
liul Național al Frontului 
Democrației și Unității 
So.cialiste, alcătuit din 537 
membri,

Intîmpinat cu deosebită 
căldură și însuflețire, a 
luat cuvîntul, in încheie
rea lucrărilor Congresului, 
tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Pjirtidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, președintele Frontului 
Democrației și Unității So
cialiste.

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a fost 
urmărită cu deosebită a_ 
tențîe și subliniată, în re
petate rlnduri, cu puterni
ce aplauze, urale și ovații.

S_a scandat îndelung 
pentru eroicul nostru 
partid comunist și secreta
rul său general, pentru mi
nunatul popor român, con
structor victorios al socia
lismului, pentru patria 
noastră liberă, demnă și 

înfloritoare, pentru trium
ful cauzei păcii, înțelegerii 
și colaborării între națiuni.

Participanții au dat ex
presie voinței unanime de 
a milita cu toată energia 
pentru transpunerea nea
bătută în fapt a orientări
lor și sarcinilor date de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru realiza
rea hotărîrilor adoptate de 
Congresul Frontului Demo
crației și Unității Socialis
te, pentru înfăptuirea e- 
xemplară a istoricelor o- 
biective stabilite de înal
tul forum al comuniștilor 
români, pentru înflorirea 
continuă a patriei, în de
plină libertate și indepen
dență, pentru creșterea bu
năstării materiale și spiri
tuale, a întregii națiuni.

Prin importanța proble
melor dezbătute și a docu
mentelor adoptate, la cel 
de-al III-lea Congres al 
F.D.U.S. se înscrie ca un 
eveniment major, cu largi 
semnificații în afirmarea 
democrației noastre mun
citorești, revoluționare, ca 
un moment politic de mare 
însemnătate în ampla ope
ră de înfăptuire a progra
mului partidului de înain
tare; a României și a po
porului ei pe calea progre
sului și civilizației socia
liste.

La sfîrșitul lucrărilor 
.Congresului, miile de par- 
ticipanți au intonat vi
brantul cîntec „E scris pe 
tricolor Unire** — Imnul 
FrontuIubșDemocrațîei și 
Unității Socialiste, care ex
primă, cu mare forță su
gestivă-, coeziunea strînsă, 
indestructibilă, a întregului 
popor în jurul partidului, 
al secretarului său general, 
coeziune ce reprezintă for
ța motrice a înaintării ță
rii noastre spre cea mai 
dreaptă și umană orîndui
re cunoscută în istorie — 
societatea comunistă.

COLEGIUL DE REDACȚIE. Iosit BALAN, loan DUBEK. Dorin GHEȚA, Ion 
MUSTAȚA, Simion POP — redactor șef, Teodor RUSU — redactor șef adjunct, 
Tiberiu SPĂTARU.

Redacția și administrația: Petroșani, sir. Nicolae Bălcescu, nr. 2. l'eietoanei ilobZ 
secretariat, 41661X 42464, secții )
Tiparul: Tipografia Petroșani, str. Nicolae Bălcescu, nr 2, telefon 41365.


