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într-o atmosferă de 
puternică unitate și 
vibrant entuziasm, 
exprimînd voința una
nimă a comuniștilor, 
a tuturor cetățenilor 

patriei
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Plenara C. C. al P. C. R. și Plenara Consiliului National al 
Frontului Democrației și Unității Socialiste au hotărît 

să propună Marii Adunări Naționale
Realegerea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU în suprema 

funcție de președinte al Republicii Socialiste România

Plenara Comitetului Central 
al Partidului Comunist Komân

Plenara Consiliului 
Național al Frontului Democrației 

și Unității Socialiste
Sub președinția tovară

șului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, în 
zilele de 26 și 27 martie, 
au avut loc lucrările Ple
narei Comitetului Central 
al Partidului Comunist 
Român.

Intr-o atmosferă de pu
ternic entuziasm și mindrie 
patriotică. Plenara C.C. al 
P.C.R., exprimînd senti - 
mentele întregului partid, 
ale națiunii române, a 
adus un vibrant omagiu 
tovarășului Nicolae 
C'eaușescu, secretarul ge
neral al Partidului Comu
nist Român, cu prilejul 
împlinirii a 20 de ani de 
cînd se află în fruntea 
partidului, perioadă în
scrisă ca o strălucită 
epocă în istoria 
patriei noastre. Toți 
•~ei prezenți au aplaudat

l putere, au ovaționat cu 
.aldură, au aclamat înde
lung pentru partid, pentru 
secretarul său general, to
varășul Nicolae Ccaușescu.

Adresînd tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, din 
partea Tuturor comuniști
lor, a întregului nostru 
popor , călduroase felici
tări cu prilejul împli
nirii a două de
cenii de cînd a fost ales în 
funcția supremă de con
ducere a partidului, tovară
șul Constantin Dăscăles- 
cu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-mi- 
nistru al guvernului, a re
liefat strălucitele calități 
de revoluționar și patriot, 
de luptător pentru ferici
rea și bunăstarea poporu
lui, pentru cauza socialis

RITMICITATE 
IN EXTRACȚIE

Cu cele 170 tone extrase 
în plus față de prelimi
narul zilei de 26 martie, 
vinerii de la Lonea au 

j^ciicat ștacheta producți
ei suplimentare extrase 
in ultima ' lună a trimes
trului I și livrate economi, 
ei naționale la 6500 tone 
de cărbune. Zi de zi, de 
la începutul lunii, sarcini
le de plan au fost îndepli
nite și depășite ritmic, ca 
urmare a bunei organizări 
a activității atit la locuri
le de muncă direct produc
tive cît și la cele care în
tregesc activitatea de ex
tragere a cărbunelui.

In bătălia pentru a da ță
rii cît mai mult cărbune 
s.au remarcat in mod deo
sebit colectivele sectoare
lor III și IV. 

mului și păcii în lume ale 
conducătorului partidului 
și statului nostru, contri
buția sa de inestimabilă 
valoare la fundamentarea 
și înfăptuirea întregii po
litici de construcție socia
listă în România, și a evo
cat profundele transfor
mări și remarcabilele 
succese înregis. 
trate in toate domeni
ile de activitate în aceas
tă perioadă atit de bogată 
in împliniri, care a intrat 
în conștiința tuturor oame
nilor muncii ca „Epoca 
Ceaușescu".

In cadrul dezbaterilor a- 
supra problemelor aflate 
Pe ordinea de zi, au luat 
cuvintul tovarășii Gheor- 
ghe Pană, Marin Enache, 
Maria Gheorghâ, Marin 
Ștefanache, Iosif Szasz, 
Aurel Sandu, Constantin 
Leonard, Nicolae Mihala. 
che, Gheorghe David, Ele
na Nae, Ioachim Moga, 
Cornel “Pacoste.

1. Plenara C.C. al P.C.R. 
a examinat și aprobat 
Raportul privind desfășu
rarea alegerilor de depu- 
tați în Marea Adunare Na
țională și consiliile popu
lare, apreciind că acestea 
au constituit o puternică 
manifestare a profundului 
democratism al orîndui- 
rii noastre socialiste, o 
strălucită afirmare a uni
tății de nezdruncinat a în. 
treguiui popor in jurul 
Partidului Comunist Ro
mân. al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, emi
nent conducător al destine
lor României socialiste. 
Aceasta demonstrează ho- 
tărîrea fermă, voința su
verană a clasei muncitoa

SS5E2

Cu bune rezultate pe frontul cărbunelui se în. 
scrie, la sectorul IV al minei Livezeni, brigada de 
investiții condusă de Gheorghe Lițcan. In imagine, 
schimbul condus de Istvan Vass,

re, a țărănimii și intelec
tualității, a tuturor oame
nilor muncii, fără deose
bire de naționalitate, de a 
face totul pentru înfăptu
irea programului de dez
voltare economico.socială 
a patriei, pentru ridicarea 
României pe trepte tot 
mai înalte de civilizație și 
progres.

2. Plenara a examinat 
și aprobat Programul de 
măsuri pentru îndeplini
rea integrală a prevederi
lor planului național unic 
de dezvoltare economico- 
socială a țării pe anul 
1985 și pregătirea înfăp
tuirii în bune condiții a 
planului pe anul 1986.

Comitetul Central a sub
liniat că realizarea inte
grală a planului pe anul 
1985 constituie condiția 
hotăritoare pentru înfăp
tuirea cincinalului 1981- 
1985 și crearea unei baze 
trainice pentru trecerea la 
îndeplinirea prevederilor 
celui de.al 8-lea cincinal, 
la transpunerea 
cu succes în viață a hotă- 
rîrilor Congresului al 
XIH-lea al Partidului Co
munist Român privind dez
voltarea economicoisocia- 
lă a țării în perioada 1986- 
1990.

In scopul îndeplinirii in
tegrale a planului pe 1985 
și pregătirii corespunză
toare a planului pe anul 
1986, plenara a stabilit, in 
domeniul industriei, măsuri 
concrete ce pun în centrul 
activității guvernului, mi
nisterelor, celorlalte or-

1 Continuare in pag. a 4-a)

Sub președinția tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, pre
ședintele Frontului Demo
crației și Unității Socialis
te. miercuri după-amîazâ, 
a avut loc Plenara Consi
liului Național al Frontu. 
lui Democrației și Uni
tății Socialiste.

Consiliul Național al 
F.D.U.S. a adus un fier
binte omagiu tovarășului 
Nicolae Ceaușescu eu pri
lejul împlinirii a 20 de 
ani de la alegerea sa in 
fruntea partidului.

Luind cuvîntul, tovară
șul Constantin Dăscălescu, 
membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim.ministru al 
guvernului, a subliniat că, 
în aceste zile, s_au împli
nit două decenii de cînd, 
prin voința unanimă a co. 
muniștilor, a întregii na
țiuni, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost ales în 
fruntea eroicului nostru 
partid. Evocînd această 
zi memorabilă, care s_a 
înscris cu litere de aur în 
istoria națională, în conș
tiința întregului popor, vor
bitorul a dat expresie o- 
magiului pe care între
gul nostru popor îl aduce 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, ctitorul Româ
niei moderne, personalita
te proeminentă a lumii 
contemporane, militant 
strălucit pentru cauza so. 
cialismului, păcii și înțele
gerii in lume.

i

La porțile
Cînd ies din forma de 

turnare, ce o pregătesc, 
după o zi de muncă, tur
nătorii Marin Ștefan, 
Petru Ailenei, Gheorghe 
Stanei și alți ortaci ai 
lor, ștergîndu-și cu mîne. 
ca sudoarea frunții, mai 
zăbovesc, de fiecare dată, 
o clipă pe marginea gro
pii privind cu mîndrie 
spre pereții netezi, fără 
nici o fisură. De multe 
oii, cîte unul dintre ei 
coboară din nou, elinii- 
nîild o gîlrnă de pămînt 
ce se înalță din peretele 
vertical spre interior. 
Din groapă nu fusese vă-

Cele două decenii care 
au trecut de la alegerea 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în fruntea Parti
dului Comunist Român 
constituie o epocă de mare 
strălucire, în care poporul 
nostru, toți cei ce mun. 
cesc, fără deosebire de na
ționalitate; strîns uniți în 
jurul partidului, al secre
tarului său general, au 
obținut cele mai bogate 
realizări din milenara is. 
torie a patriei. Este epoca 
în care industria, agricul
tura, știința, învățămîn- 
tul. cultura, întreaga via. 
ță economică și socială 
s-au dezvoltat intr-un ritm 
fără precedent. Este, mai 
ales epoca în care s_a fă
cut totul pentru ca popo
rul român să dobindească 
o nouă condiție socială, 
să se poată manifesta ple
nar, liber și independent, 
să-și poată făuri destinele 
potrivit propriilor sale 
aspirații de progres și 
bunăstare. In continuare, 
s_a subliniat că in aceas
tă epocă a dezvoltării pu
ternice a democrației mun
citorești, socialiste, a întă
ririi unității de gînd și 
faptă a întregului nostru 
popor, secretarul general 
al partidului a constituit 
pentru noi toți un înalt 
exemplu de patriot și re
voluționar înflăcărat, de 
luptător dîrz și consecvent 
pentru interesele poporu
lui. De asemenea, a fost 
evidențiat faptul că în a. 
ceasta perioadă, avînd în 
fruntea partidului și sta
tului pe tovarășul Nicolae 
C'eaușescu, numele Româ

de lumină
zută. Dar" de pe margi
nea formei privind de 
sus în ’jos se observă. Nu 
trebuie lăsată. In forma 
de oțel aceasta va lăsa 
o urmă. Cu calitatea nu.i 
de glumit. Oțelul turnat 
trebuie să fie de calitate 
foarte bună; or, pentru 
asta forma nu trebuie să 
prezinte denivelări. Cînd 
oala de turnare purtată 
de brațele imense ale 
macaralei se leagănă dea
supra formelor, pe fieca
re dintre ei îi' încearcă 
emoția. La fel ca și pe 
cei de la oțelărie. Turnă
torii și oțelarii își unesc 

niei a devenit tot mai 
cunoscut și respectat in 
luinb, iar poporul român 
s-a afirmat ca un factor 
activ în lupta pentru sta
tornicirea unui climat de 
pace, de înțelegere și cola
borare internațională.

Vorbitorul a exprimat 
sentimentele profunde de 
Prețuire, respect și recu
noștință ale tuturor fiilor 
patriei față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, hotărî- 
rea lor nestrămutată de a • 
face totul pentru constru
irea societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe 
păiniiuul României, de a 
acționa neabătut, împre
ună cu toate forțele social- 
politico înaintate de pre
tutindeni, pentru triumful 
ideilor de pace, colaborare 
și înțelegere între popoare.

In încheiere, au fost a_ 
dresate tovarășului Nicolae 
Ccaușescu cele mai calde 
urări de viață îndelungată, 
multă sănătate și putere de 
muncă, pentru a ne condu
ce și pe mai departe, cu ace
eași clarviziune, înțelepciu
ne și pasiune revoluționa
ră, pe drumul luminos al 
socialismului și comunis
mului, spre binele, ferici
rea și prosperitatea între
gii noastre națiuni.

Pe ordinea de zi a ple
narei au figurat:

1. Raportul privind des
fășurarea alegerilor de de-* 
putați în Mareei Adunare 
Națională și în consiliile

(Continuare în pag. a 4-a)

și căldură
eforturile în tonele de 
oțel turnate, iar gînduri- 
le li se îngemănează a_ 
colo, la sute de metri 
sub pămînt unde com
plexele mecanizate arun
că spre lumină mii de 
tone de cărbune.

La. gur i mi reu flămîn. 
dă a cuptoarelor închise, 
oțelarii trucesc cu nă
dejde sporind mereu con
ții. ilul cuptoarelor Ol 
durează formarea șarjei 
au așa.zisele lor clipe 
de răgaz, dar in -iceste

Gh. CHIRVAS \

(Continuare în pag. a 3-a)
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Calitatea muncii
în centrul

Și la Cooperativa „Uni
rea" din Petroșani, confe
rința de dare de seamă și 
alegeri 
U.T.C. s-a desfășurat 
tr-o atmosferă de exigen
ță, de puternică angajare 
pentru întărirea vieții in
terne de organizație și creș
terea aportului tinerilor la 
îndeplinirea planului eco
nomic. S-a arătat că, dată 
fiind ponderea importan
tă a tinerilor în efectivul 
de cooperatori, rezultate
le obținute de secțiile 
fruntașe încorporează și 
contribuția acestora, preo
cuparea lor responsabilă 
pentru realizarea unui vo
lum sporit și de calitate 
a prestațiilor pentru bene
ficiari. Oferă exemple e_ 
dificatoare secțiile auto. 
moto, autoservice, cea
sornicărie, instalații elec
trice, înregistrări muzica
le, din Petroșani și meca
nică fină din Petrila care 
au obținut în 1984 cele mai 
mari depășiri de plan. In 
acest context, în cadru] 
conferinței a fost evidenți
ată contribuția unui mare 
număr de tineri — Viorel 
Deoancă, Flaviu Spaimoc, 
Vasile Ciurea, Vasile Gre. 
cea, Mariana Staicu, loan 
Basarabă, Alexandru Butu_ 
za, Anton Ardelea și alții 
— care alături de coope
ratorii mai vîrstnici 
acționat cu 
ță pentru creșterea 
tativă, diversificarea și 
xecutarea operativă 
prestărilor de servicii.

Cu exigența cuvenită, 
fost arătate însă și unele 
neajunsuri. Mai mult de. 
cît alte unități, coopera
tiva „Unirea" a beneficiat 
în ultimii ani de o îmbo
gățire considerabilă a ba.

a organizației
în-

au
perseveren. 

cali-
e- 
a

au

preocupărilor
zei materiale, prin dota
rea cu spații corespunză
toare, amplasate în noile 
construcții din Petroșani 
și Petrila. De aici se iveș
te în mod necesar cerința 
ca în noile spații tinerii 
să-și sporească aportul la 
obținerea de realizări tot 
mai bune. Sînt însă o
scamă de secții care nu 
țin pasul cu nota genera-

Exigență
în viata de♦

desfășurare a 
pentru dare de 

alegeri a orga.

întreaga 
conferinței 
seamă și 
nizației U.T.C. de la Școa
la generală nr. 2 din Uri
cani a stat sub semnul u- 
neî exigente analize a ac
tivității depuse de comite
tul U.T.C., de birourile or
ganizațiilor pe clase. Deși 
tînără — în al 3-lea an 
de existență — această or_

I
Conferințe pentru dare de seamă 
și alegeri în organizațiile U.T.C.

lă, de angajare, a coope
ratorilor și o bună parte 
de răspundere revine prin 
această prismă 
Este adevărat că 
zațiile U.T.C. au 
cu promptitudine 
acționat pentru 
rea tinerilor atunci 
S-a făcut apel 
lor pentru 
noilor spații. De asemenea, 
este recunoscută- participa
rea tinerilor și la alte 
acțiuni patriotice, de eco
nomisire sau gospodă
rești. Pentru buna pregă
tire profesională un număr 
de 18 tineri au fost pro
movați ca responsabili de 
unități. Dar, dincolo de 
toate aceste „fapte bune" 
care întăresc prestigiul 
organizației U.T.C. și, 
plicit, al cooperativei, 
pare tot mai evidentă 
datorirea tinerilor de

• contribui mai mult, 
elanul specific vîrstei, 
priceperea și răspunderea 
care nu le-lipsesc, pentru 
ca toate secțiile coopera. 
tivei să se situeze la nive
lul planului și să obțină 
chiar depășiri la indica
torii fizici și calitativi.

Vasile COCHECI

tinerilor, 
organi- 
răspuns 
și au 
mobiliza- 

cînd 
la aportul 

amenajarea

im.
a_ 

în- 
a 

cu 
cu

ganizație a reușit să se 
integreze în cerințele ac
tuale contribuind la inten
sificarea preocupărilor pen
tru educarea și formarea 
tinerilor în spiritul muncii.

Fapt elocvent, un mare 
număr de absolvenți ai 
primei trepte s_au înca
drat cu rapiditate în pro
cesul de producție la I.M. 
Uricani, ceilalți ui mind în 
continuare cursurile trep
tei a Il-a. Este apreciabi
lă din acest punct de ve
dere preocuparea condu
cerii școlii, a organizației 
U.T.C. pentru găsirea de 
noi metode eficiente în spo
rirea responsabilității ele
vilor față de învățătură. 
Elevi ca Zoltan Hirlet, Gi- 
ca Andone, Sorin Bololoi, 
Daniela Florea, Maria Pur. 
descu și alții confirmă prin 
rezultatele la învățătură, 
temeinicia acestor preocu. 
pări. Cu acest prilej s_a 
arătat că și angajamentul 
asumat în cadrul acțiuni
lor patriotice a fost reali
zat în fiecare an.

Cu toate aceste rezulta
te meritorii, în decursul 
perioadei analizate s-au 
manifestat și o serie

sporită 
organizație 

deficiențe în munca vechiu
lui birou. Așa cum arăta 
în cuvîntul său Rodica 
Pop, mai sînt unii elevi 
care nu au reușit să se in
tegreze în procesul instruc. 
tiv_educativ, persistînd și 
acum în această atitudine. 
,,Să nu uităm, preciza vor
bitoarea că asemenea e. 
xemple ar fi putut lipsi 
dacă birourile claselor, co
mitetul, ne-am fi preocu
pat sistematic de toți ele
vii și nu i-am fi privit cu 
îngăduință pe cei care au 
săvîrșit abateri, încă de la 
început". Referiri oportu
ne au mai făcut elevii Mi
lena Ciora (la activitatea 
politico-ideologică și în. 
vățămîntul U.T.C.), Ștefan 
Ciobanu (intensificarea ac
țiunilor culturale), Viorel 
Frenț (pregătirea tineretu
lui pentru apărarea patri
ei și activitatea sportivă).

Exigența sub semnul 
căreia s.a desfășurat con
ferința constituie prima ga
ranție a unei activități mai 
bune în viitor, la 
sarcinilor sporite 
școlilor generale 
ceasta etapă.

Florin BEJAN,

IN APRILIE

Festivalul 
artă

„Cîntecul

de muzică ușoară, poezie, 
plastică și fotografică 
adînculiii"— ediția 198

Casa de cultură a sindi
catelor din Petroșani va fi 
și în acest an locul de des
fășurare a tradiționalului 
festival de muzică ușoară, 
poezie, artă plastică și fo
tografică „Cîntecul adîn- 
cului“, ce va avea loc în 
zilele de 20—21 aprilie.

Integrate organic celei 
de a V.a ediții a Festiva
lului național „Cîntarea

României", concursurile 
ca obiective dezvoltar 
continuă a mișcării art 
tice de amatori, impuls: 
narea activității de crea 
proprie inspirată din mu 
ca specifică 
sporirea contribuției 
teia 
nou, 
tată 
rale.

a minerii 
ac< 

la formarea omu 
cu o conștiință înai 
și înalte trăsături m
(Al. II.)

Fran- 
U.E. 

arătat 
de

c 
m 
fo 
aci

nivelul 
trasate 
în a.

Uricani

Zilele trecute ne-a vizi
tat artistul fotograf 
cisc Nemeth, de la 
Paroșeni, care ne-a 
o frumoasă medalie
bronz primită recent de 
la Sao Paolo (Brazilia). In 
îndepărtatul și marele o- 
raș brazilian a fost des
chis cîteva luni (august 
1984 — ianuarie 1985) al 
29-lea Salon internațional 
de fotografie, lui Fran- 
cisc Nemeth fiindu-i ex. 
pusă, și distinsă cu pre
miul III, lucrarea „Quo 
vadis ?“.

Prezențe prestigioase în 
expoziții internaționale

Apreciatul artist 
Valea Jiului ne-a 
mărturisit că aceeași 
grafie este prezentă
și la Tokio într-o expo: 
ție care va fi itinerată 
marile orașe ale Japoni 

O altă lucrare, „Mun 
le", este cuprinsă înti 
altă expoziție din Hor 
Kong. Ochiul inspirat 
lui Francisc Nemeth clc 
coperă noi și noi frumus 
ale Văii Jiului, prezent; 
și apreciate în marile e 
poziții din lume. (T. Sj 
taru)

Centrala telefonică a ofi ciului P.T.T. Uricani.
• — 1 " •

DOUA SUGESTII pen. 
tru I.C.S.A. _ A.P. In no
ul cartier Petroșani-Nord, 
alături de spațiile comer
ciale destinate alimen
tației publice, deja exis
tente ar trebui să se în

vo informer
O

ființeze un lacto.bar, un
de, pe lîngă produsele 
din lapte, să poată fi 
consumate și preparate 
dietetice. O altă unitate 
necesară este o „ceaină
rie". (Al.H.)

Inițiativele 
gospodărești
Deși zi de primăvară, 

duminică mercurul termo- 
metrului indica doar cîteva 
linii peste zero grade. Mai 
sufla și un vînt rece. Noi, 
locatarii din blocul 54 din 
strada Aviatorilor, hotă- 
rîsem de mai mult timp 
să organizăm o acțiune de 
curățenie în jurul blocului. 
Din cauza timpului am 
tot amînat-o. A luat iniți
ativa eleva Dorina Sîrbu, 
căreia i s.au alăturat Cris
tina Toader cu frățiorii, 
Florin și Ionel. A venit 
și Ramona, sora Cristinei, 
a mai venit Lili Burz, a. 
preciată în bloc și la locul 
de muncă la I.U.M.P. Apoi 
au ieșit micuțele Lăcră
mioara Stanciu, Zina Tri - 
fan și Claudia Vulpe care 
nu au stat să privească, 
așa cum au făcut alții. 
Harnică și vrednică gos
podină, lui Maria Predatu 
îi place ca în fiecare an să 
aibă flori din cele mai fru
moase. Cu toțij au greblat 
spațiile verzi, au măturat 
aleile, au măturat chiar și 
stația de autobuz Ia care, 
de luni de zile, 
S-a mai gîndit. 
bat dacă nu le 
ne-au răspuns 
muncești, te încălzești...

Secția tranșare din cadrul Abatorului Livezeni

Mica publicitate
ANUNȚURI DE FAMILIE

nimeni nu 
Am între- 
este frig și 

că, dacă

Petru PRODAN, coresp.

Gospo- 
Lupeni 
în a_ 
înfru- 

Au 
au

I.M. LUPENI. 
darii de la mina 1 
au acționat intens 
ceste zile pentru 
musețarea incintei, 
fost curățați pomii, 
fost săpate spațiile pen
tru flori, au fost curăța
te căile de acces. Se poa
te spune că odată cu ve
nirea primăverii, supra
fața exterioară ce delimi
tează întreprinderea a

îmbrăcat, prin grija gos
podarilor săi, haină de 
primăvară. (G.C.

SCHI. Sub i
Daciadei", la 

l desfășurat 
din cadrul 
sportive a 

țară. Din județul nos- 
a participat 

în
care a 

locul I la slalom 
coborîre. (Gh.S.) 

ȘAH. Mîine, de 
10, la Școala generală nr. 
4 din Petroșani are loc 
faza municipală- a con-

s-au 
rile 
ilor 
din I 
tru
Moraru jurist
C.M.V.J.,

haină

genericul 
Brașov 

întrece- 
asociați. 

juriștilor

loan 
cadrul 
ocupat 
și lila

la ora

cursului de șah „Cupa 
Pionierul" și memoria
lul „Carol Drozd". Orga
nizat pe grupe de vîrstă 
(9—10 ani și 11—13), con
cursul reunește cei 
.valoroși tineri șahiști 
Valea Jiului. (T.S.)

LOC FRUNTAȘ, 
recenta finală pe țară 
complexului 
desfășurată la 
echipajul Școlii 
nr. 4 din Vulcan 
pus din elevii 
Ceaușu, Marius 
Lonis Cărare, Ana Bo- 
ghean și Iuliana Nichita

mai 
din

La 
a 

P.T.A.P., 
Predeal, 
generale 
— corn. 
Cristian

Iascu,

CR1STEA Geta mulțu
mesc conducerii secției fi
zioterapie din cadrul Spi
talului municipal Petro - 
șăni și în special dr. Pre
da Lucian care a dat dova
dă de înaltă răspundere 
profesională în tratarea 
mea. (3478)

VIND ușă metalică garaj
3,20/2 m. Informații tele
fon 70084. (3471)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Balint 
Andraș, eliberată de 
I.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani. 
O declar nulă. (3470)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Chiriac 
loan, eliberată de I.M. 
Dîlja o declar nulă. (3473)

— îndrumat de prof. Du
mitru Durnea, a ocupat, 
cu cele 86 de puncte a- 
cumulate, un binemeri
tat loc II Acest bun re. 
ziL’tat vine să întregeas
că panoplia de succese 
repurtate în acest an, 
de elevii Școlii generale 
nr. 4 din Vulcan, dintre 
acestea amintim 
ocupat la finala 
ră la concursul 
atlon, ce a avut
luna februarie, la Vatra 
Dornei. (Gh.O.)

Rubrică realizată de 
Gh. SPINU

locul II 
pe ța- 
de bi_ 

loc, în

COLECTIVUL Bazei de aprovizionare Petro, 
șani este alături de ec. Dogariu V'asile în marea du
rere suferită prin încetarea fulgerătoare din viață 
a soției sale

Prof. DOGARIU FELICIA GEORGETA
Sincere condoleanțe familiei îndoliate.

COLECTIVUL de cadre didactice al
1 Petroșani transmit sincere condoleanțe 
îndoliate prin pierderea celei care a fost 

Prof. FELICIA DOGARIU

Școlii nr 
familiei

SE împlinesc 3 ani de Ia dispariția scumpului 
nostru soț, tată, socru si bunic

ARDEAN NICOLAE
Nu te vom uita niciodată. (3479)

SE împlinesc 
regretatului

Un gînd pios

7 ani de la dispariția prematuri

ȘTEFOI IOAN 
pentru sufletul lui bun. (3477)

da relații?
Plecat, în ziua de 1 

martie, de acasă, din cc 
muna Borșa, județul Ma 
ramureș, minorul de 1! 
ani Simion Moldovan ră 
tăcește pe undeva fări 
să 1 se dea de urmi 
Semnalmente: slăbuț, bru 
net, păr bogat, ochi nc 
gri, surdo-mut. Cine : 
întîlnește sau poate d 
relații despre el este ru 
gat să se adreseze frateli 
său, Gbeorghe Erdei, di 
Petroșani, strada Venu 
blocul 4, ap. 4, ori la oi 
ganele de miliție.
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Bărbați care onorează titlul de miner

0 brigadă ca o familie
Cu vorba domoală și ac

cent moldovenesc, mine
rul șef de brigadă Valache 
Cristea, de la sectorul II 
al I.M. Livezeni, se prin
de greu la taclale, fiindcă 
este omul faptelor. La în
trebarea: „sînt în brigadă 
oameni care absentează 
nemotivat de la lucru ?“ 
răspunde scurt și hotărît: 
„Nu. In brigada noastră se 
muncește, nu se chiulește. 
Am avut cazuri de oameni 
care au venit în brigadă 
mai mult de dragul cîști- 
gului. Le-am spus de la 
început că familia brigăzii 
noastre nu admite nemoti.

a 
iar

cale 
de 

bri-

vate. Cine ne-a înțeles, 
rămas alături de noi, 
cine nu... au primit 
liberă. Așa se face că 
luni de zile la noi în
gadă nu se mai pomenesc 
nemotivate. Avem în do
tare un complex de susți
nere și tăiere mecanizată, 
care valorează milioane Și 
ne ajută să lucrăm mai 
ușor, dar cu mai mult 
spor. Deci îngrjim cum se 
cuvine utilajul. Fiecare 
schimb își face datoria și 
rezultatele apar ele singu
re dacă fiecare își vede de 
treabă11.

Care sînt aceste rezulta
te ? De la începutul aces
tui an, minerii din brigada 
condusă de Valache Cris
tea și-au depășit zi de zi 
preliminarul, trimițînd la 
ziuă mai bine de 6000 to
ne de cărbune peste sarci
nile de plan. Șefii de 
schimb Ilie Valache — ta
tăl - ; . ului de brigadă, 
Gheorghe Costea și Mări
cel Istrate sînt toți oameni 
de nădejde, pricepuți 
ale meseriei, care nu 
plîng de greutăți, ci 
înfruntă bărbătește, cu
cusință și știu să le învin
gă. împreună cu Ion Mi_ 
hăilcscu, Tinel Apetrei, Ion 
Ștefănică și ceilalți 
trolăcătuși, brigada 
tituie o 
formată 
cii. Sînt 
la bine, 
tați pe un schimb sînt pre
luate din mers și rezolva-

te, cot la cot, cu schimbul 
următor.

Rezultatul forței izvo_ 
rite din unitatea colectivu
lui — producțivitățile 
mari obținute. In primele 
luni din acest an, față de 
12 tone pe post, producti
vitatea planificată la nive
lul brigăzii, pe un frontal 
lung de 93 m s.a realizat 
o productivitate medie de 
20 tone pe post. Tudor Za. 
harescu, șeful sectorului 
II, sing. Constantin Don- 
dea, ing. Tatiana Suciu, 
tehniciană Ofelia Dinu, se
cretarul organizației de 
bază, Traian Rogea, ne.au 
vorbit cu căldură despre 
Valache Cristea și „fami
lia11 brigăzii sale, despre 
oamenii care o compun, a- 
devărați bărbați care ono
rează titlul de miner, prin 
hărnicia și competența lor 
profesională.

Viorel STRAUT

E

în 
se 
le 

is-

t

n-a

să_

elec- 
cons- 

adevărată familie 
la școala mun. 
uniți și la greu și 
Cînd apar greu-

II cheamă Miirăiță și 
este în clasa a Il-a. Este 
un copil frumușel, bine 
dezvoltat, isteț, știe „ca 
pe apă“ tabla înmulțirii...

Cînd s.a născut, 
fost prea dorit de 
rinți. La două luni a 
adus, într-o stare de
nătate jalnică, la bunicii 
săi. Bunicii spuneau că 
nu rezistă. Dar bunica 
l-a făcut să reziste, l.a 
înzdrăvenit. Apoi, cînd 
avea el vreo doi anișori, 
mama sa a plecat de la 
taică-său. Timp de patru 
ani. După patru ani, a 
revenit la vechea fami
lie și a fost reprimită. A 
mai stat lîngă Mihăiță și 
tatăl său vreo doi ani. 
Acum, i-a părăsit iar.

Deunăzi, în carnetul 
de note al băiețelului a 
apărut un 8. La muzică. 
Ce a cîntat ? „Vine, vine, 
primăvara11. Și mai

N.

tahome-

I

Am fost 
conștient 
noastră de 
mașini de
avem voie să

se 
binemeritate. 

din partea 
sectorului, a 
breaslă. Om

re
am 
am 
de 
dar

datoriei
în
că 

me- 
ex-Mecanicul Nicolae Zsiberna verificînd 

trul instalației de extracție.

TREI DECENII DE VIATA DĂRUIT

Cîntec 
despre mama 

„M-a întrebat tovarășa da
că știu să cînt un cîntec 
despre mama11. Și ? 
n-am știut!“. -

Ți se rupe ceva 
inimă. Parcă ! Avea 
Iul acesta cum să 
un cîntec despre mama ? 
I-a simțit el vreodată 
dragostea maternă ? Știe 
el ce înseamnă sinul 
mamei, căldura mîinilor 
ei și protecția privirii 
sale cînd îi arde fruntea 
sau năsucul îi e înfun
dat ?

Mame care citiți 
ceste rînduri, credeți 
există ceva mai de j 
în viață decît copiii 
tri ? Iar, pentru ei, 
deți că există ceva 
frumos decît să știe 
cîntec despre mama, 
care să.l cînte, să-l 
gîne, să-1 murmure, să le 
fie rază de soare ? .

Mircea BUJORESCU

(Urmare din pag. I)

„Și-

în 
copi_ 

știe

a- 
i că 
preț 
voș- 
cre- 
inai 

un 
pe 

în-

clipe trebuie să pregăteas
că următoarea încărcătură 
pentru șarja viitoare. De 
fapt, e un fel de a spune 
clipe de răgaz căci la oțe- 
lărie nu poate exista dis
continuitate. Cuptoarele cu 
arc electric nu trebuie ră. 
cite. Și acest lucru îl știu 
foarte bine oțelarii. Intre 
două șarje, oțelarii Vasile 
Filimon, Petru Gaja, Du
mitru Cuică și ceilalți tre. 
băluiesc de zor. Le rămîne 
puțin timp pentru a sta la 
povești, iar aici, lîngă va
tra cuptorului, se spun doar 
un anume soi de povestiri: 
cele legate de șarja trecu
tă și mai ales de cea vi
itoare. Apoi vine momen
tul spectaculos al șar jei și 
totul se ia de la capăt...

„Sînt oameni destoinici 
— ni se confesează ing. 
Vasile Maghiar, șeful sec-' 
ției turnătorie. Odată cu 
darea în folosință a noii 
turnătorii, munca noastră 
întrunește toate sufragiile 
modernității. Lucrăm du_

Cu experiența meseri
ei de.o viață, cu corecti
tudinea exemplară și 
înalta probitate profesi
onală ce-1 caracterizea
ză, mecanicul mașinii de 
extracție de la puțul 7 
Noiembrie al I.M. Vul - 
can, Nicolae Zsiberna 
bucură de 
le aprecieri 
conducerii 
colegilor de
al acestor meleaguri, cu 
o vechime de 33 ani 
munciți numai la aceas
tă întreprindere, 
Zsiberna ne spunea:

— Ajuns aproape de 
capătul acestui drum lung 
de muncă, privind 
trospectiv prin cîte 
trecut, pot spune că 
avut parte uneori și 
necazuri, de greutăți, 
și de bucuriile 
împlinite, 
totdeauna 
în munca 
canici de 
tracție nu

greșim. Și nu am greșit. 
Se înțelege că în orele 
de program, la pupitrul 
de comandă al mașinii 
de extracție, e nevoie de 
multă atenție, de ochi 
ageri și o minte limpe
de. De corectitudinea 
muncii noastre depinde 
în primul rînd viața atî- 
tor bravi mineri care ur
că sau coboară în coli
viile puțului. De aceea, 
acum, în al 33-lea an de 
muncă și cînd se apropie 
predarea ștafetei mese
riei, simt în suflet multă 
mîndrie. Da, mîndria că 
am fost folositor minei, 
colectivului, societății.

Prin modul de a gîn- 
di și expresiile sale de 
vorbire cu adinei înțele
suri etico-morale, dă mă
sura propriului său fel 
de a fi în muncă și în 
mijlocul familiei. Iată 
de ce nu greșim afirmînd 
că Zsiberna rămîne un 
exemplu viu de urmat.

loan BÂLOI

I 
I
i

I

* I
I

î
*

pă tehnologii moderne, a- 
tît în ceea ce privește tur
narea oțelului, cit și a 
fontei. Apoi avem oameni 
foarte bine pregătiți. Maiș
trii Ion Mălăele, Ion Fo. 
dor, sing. Sabin Prejban și 

‘mai ales șeful atelierului

La porțile de 
lumină si 
căldură

VZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZj

Nicușor Beceanu și tinerii 
ingineri Viorel Broscoțea- 
nu și Florin Sitescu au 
muncit extraordinar pentru 
scurtarea termenului de 
punere în funcțiune a tur
nătoriei de la I.U.M.P.
Peste puțin timp va fi fi
nalizată o nouă linie auto
mată de turnare și vpm 
mai porni un nou cuptor

cu 
Cu 
tră 
ga

o capacitate de 3 tone, 
acestea turnătoria noas- 
va funcționa la întrea- 

capacitate".
Adică o capacitate care 

va asigura întregul nece
sar de piese din oțel, fon
tă și metale neferoase pen
tru utilajele miniere ce 
poartă marca „I.U.M.P.1*. 
O capacitate care nu poate 
fi măsurată decît în viitoa
rele mii de tone de cărbu
ne ce vor fi date țării de 
minerii Văii Jiului, cu uti
lajele ce se nasc aici 
mîinile acestor oameni, 
acestor oameni care fac 
fiecare șarjă turnată o 
devărată sărbătoare, 
mîinile 
de p ă m î n t, 
gină, cu chipurile 
te de căldură și fum 
înalță cu toți privirea spre 
focul de artificii al șar
jei, ascunzîndu-și cu 
satisfacția. Privindu.i în 
acele momente supreme, ai 
pentru o clipă imaginea 
unor sfineși frumoși ce 
stăpînesc porțile luminii și 
căldurii.

din 
Ale 
din 

a-
Cu 

mînjite 
de ru- 

răvăși- 
își

greu

Fotbal, divizia C Lupte libereSch orii I.M.P. la campionatele universitare
I.M.P.

excelent
Brașov,

Reprezentanții 
s-au* comportat 
la Poiana Brașov, o- 
cupînd locul secund pe 
centre universitare, după 
puternica garnitură bucu- 
reșteană, dar înaintea bra
șovenilor (au -participat 13 
centre universitare). ~ 
samentul individual, 
probe arată astfel: 
LOM, 
Axinte 
1:29,58, Iudit Kacso (Pe
troșani) — 1:30,02, Elisabe
ta Stroe (București) — 
1:32,29, Reka Fabian (Pe
troșani) — 1:33,40, Ileana 
Vladislav (Petroșani) — 
1:34,26. De 
din cele 32 de 
Iudit Kacso a 
mai bun timp 
manșă, dar în 
dă a căzut la ultima poar
tă. La SLALOM 
IEȚI, brașoveanul Cristi
nel Bucur 
1:18,25. L-au 
rin Zîrnoveanu 
rești) — 1:21,27, 
Szirmai — 1:21,48, 
țiu Tipțer — 1:27,34, Ga
briel Silvian — 1:28,89,... 
9 Rudolf Vaszita — 1:33,30 
(toți de la I.M.P.). In to
tal au fost, la această pro
bă, 63 de participanti. 
SLALOM URIAȘ, FETE 
(32 concurente): Elisabeta 
Stroe — 2:41,24, Mariana 
Axinte — 2:42,72, Iudit 
Kacso — 2:43,10, Reka Fa
bian — 2:48,33; SLALOM 
URIAȘ, BĂIEȚI (64 con-

Cla
pe 

SLA- 
FETE: Mariana

(București) —

remarcat că 
concurente, 
realizat cel 
în prima 
cea secun-

BA -

realizata 
urmat Flo- 

(Bucu- 
Zoltan 
Hora.

curenți): Cristinel Bucur
— 2:19,72, Cătălin Fusu- 
lan (Brașov) — 2:24,16, 
Zoltan Szirmai — 2:26,99...
6. Horațiu Tipțer — 2:32,91,
7. Gabriel Silvian — 
2:33,47, 8. Ilie Cservensz- 
ki (Petroșani) — 2:33,97... 
11. Rudolf Vaszita — 
2:44,79... 14. Nicolae Pă- 
trașcu (Petroșani) — 
2:51,16. In grupa a doua 
valorică, Vaszita a ocupat 
locul secund, iar Pătrașcu
— locul V. In aceeași gru
pă, Marton Buzaș (Petro
șani) obținuse cel mai bun 
timp în prima manșă, dar 
apoi a fost silit să aban
doneze; COBORIRE, BĂ
IEȚI (17 competitori): Flo
rin Zîrnoveanu — 41”75, 
Cătălin Fusulan — 42”16, 
Cristinel Bucur —
5. Zoltan Szirmai —
6. Ilie Cservenszki
45”73, 7. Horațiu
— 45”87, 8. Gabriel 
an — 46”37;
FETE: Elisabeta
— 46”56, Iudit Kacso
48”03, ‘
50”41, 
54”76;
Iancu 
trecut 
sosire. Astfel în 
tul general cel mai 
punctaj a fost obținut de 
centrul universitar Bucu
rești (797,63 puncte 
F.R.S.B.), urmat de I.M.P. 
(1439,49) și C.U. Brașov 
(2185,35).

Lector univ. Gh. IRIMIE

42”99...
44”11,

Tipțer 
Silvi- 

COBORIRE, 
Stroe

Mariana Axinte — 
Ileana Vladislav —

FOND, BĂIEȚI:
Popescu (I.M.P.) a 
al cincilea linia de 

clasamen- 
bun

Cuplaj la Vulcan
Victorie fără probleme

MINERUL _ ȘTIINȚA 
VULCAN — I.M.I.X. AG
NITA 2—0 (1—0). In eta
pa inaugurală a returului, 
combinata din Vale a e- 
talat un joc 
în vervă deosebită, aflîn- 
du.se Postelnicu, Ciorîia 
și Ene Ciprian. Tatonări
le au durat puțin, chiar 
cînd se consuma primul 
sfert de oră, după un luft 
copilăresc, Postelnicu a

spectaculos,

reluat apoi balonul im- 
parabil pentru Deji. Șapte 
minute mai tîrziu, același 
Postelnicu a fost faultat 
în careu de Zedder, fără 
ca infracțiunea să fie sanc
ționată. In aceste condiții, 
oaspeții au căutat să stă
vilească proporțiile scoru
lui, rctrăgîndu-l pe vete
ranul Zgabercea (38 de 
ani !) între fundașii cen
trali. Ocaziile la poarta

lui Deji s-au succedat, dar 
din păcate precizia șutu
rilor a lăsat de dorit, To
por reușind chiar „perfor
manța11 de a evolua ca... 
fundaș central advers. In 
ultimul minut de joc, au
torul măririi handicapu
lui a fost înlocuitorul lui 
Deji, Cioară, care, la o 
banală centrare, după ce a 
cules balonul, l-a lovit in
tenționat pe Izsak. Lovitu
ra de pedeapsă a fost 
transformată de Frățilă. 
Din formația învingători
lor au convins Balazs, Fră
țilă, Postelnicu, Ciorîia și 
Ene Ciprian.

Ineficacitate exasperantă
MINERUL PAROSENI

— INTER SIBIU 1—0 (0—0) 
Ritm alert și în partida 
vedetă a cuplajului de la 
Vulcan, dar de această da
tă Inter Sibiu nu 
prezentat în postură 
victimă sigură,

s.a 
de 

dimpotri
vă a impresionat prin jo
cul grupat, presingul în 
zona neutră și prin trei 
fotbaliști de 'excepție: 1st. 
van, Emil Bîrsan și Gră- 
dinaru, purtătorii tricou- 
rilor cu nr. 7, 8 și, respec
tiv, 9, In special aripa 
dreaptă a sibienilor, cu un 
fizic ideal și calități atle
tice deosebite, a demons
trat un excelent control 
al balonului și luciditate 
tactică. Acest Dan Istvan 
ar putea evolua oricînd în

prima divizie, duminică 
probînd valoarea sa, soli
tar în dispozitivul defen
siv al minerilor și-a în
genuncheat în numeroase 
rînduri adversarii, cu toa
te că antrenorii Benea 
și Ionescu i.au schimbat 
mereu „garda11. Astfel, din 
centrările sale, în min. 
8, 13, 39 și 59, Grădinaru, 
în poziții favdrabile, a șu
tat pe lîngă buturile lui 
Crecan. Minerii au domi
nat, e drept, mai mult, 
dar „dispecerul11 lor, Bo_ 
loș, s-a aflat în zi nefas
tă, Gelu Bîrsan, înlocui - 
torul său, s_a angrenat în 
dueluri inegale, doar juni
orul Păuna realizînd curse 
reușite spre careul lui 
Dumitru.

La reluare, potolind ze
lul ofensiv a lui Istvan, 
prin faulturi care au dus 
la accidentarea și înlocui
rea sa, minerii s_au 
runcat într-o 
ră o r i z 
părea că

a- 
ofensivă fă- 
o n t. Se 

partida 
se îndreaptă spre un scor 
alb, dar, la o lovitură de 
corner expediată de Păuna 

- (78), Leleșan a șutat în 
Galață, balonul a atins 
mîna interului dreapta 
sibian; arbitrul de centru 
craiovean a acordat pe
nalty, șutul lui lordache a 
pecetluit astfel o victorie 
la limită, obținută greu. 
Din formația gazdă s~au 
remarcat Păupa și Matula.

& A. .. Ion VULPE

Juniorii și-au 
desemnat campionii 

județeni
La sfîrșitul săptămî- 

nii trecute, luptătorii 
juniori de la Construc
torul Hunedoara, C.S.Ș. 
Deva, C.S.Ș. Petroșani 
și Jiul Petrila și-au 
disputat, în sala din Pe
trila, titlurile de cam
pioni județeni. In ca
drul celor 11 categorii 
de greutate s-au con
fruntat 105 luptători, 
disputele ridicîndu.se 
la un înalt nivel tehnic, 
dat fiind faptul că 
competiție au fost 
grenați mulți 
ați ‘
dente. Cele două 
batante din Vale, 
trenate de Vasile 
gaș și Ion 
obținut cinci 
campioni județeni, 
Alexandru Stanciu 
kg), Ion Doroș 
Nicușor Marmaliuc 
Grigore Mereuță 
și Romulus Săpînțan 
(70). Alături de ei, vor 
participa la etapa de 
zonă de la Craiova 
(4—5 mai) și vicecampi- 
onii județeni, din Vale 
a obținut acest drept: 
Atilla Deak (48), Lau- 
rențiu Palade (56), Pe
tru Iacob (70) și Sorin 
Cioban u (87).

în 
an- 

medali- 
ai edițiilor prece- 

corn- 
an- 
Fă- 

Corbei, au 
titluri de 

prin 
(44 

(56), 
(60),
(65)

ridic%25c3%25aendu.se


4 Steagul roșu JOI, 28 MARTIE 1985

(Urmare din pag. 1)

gane centrale și locale de 
stat, a centralelor indus
triale și întreprinderilor, 
înfăptuirea prevederilor 
programelor privind pro
ducția de cărbune, țiței, 
gaze și energie, precum și 
a sarcinilor de economisi, 
re strictă a resurselor e- 
nergetice.

In domeniul agricultu
rii. pe baza indicațiilor se
cretarului general al parti
dului referitoare la necesi
tatea ca, în anul 1985, să 
se obțină o creștere mai 
puternică a producției a. 
gricole, plenara a cerut 
Ministerului A- 
griculturii și Indus
triei Alimentare, Uni
unii Naționale a Coope
rativelor Agricole de Pro
ducție, consiliilor populare, 
consiliilor unice agroindus
triale de stat și .coopera
tiste, tuturor unităților 
din agricultură, întregii 

I țărănimi să acționeze cu 
hotărîre pentru a asigura 
pregătirea și desfășurarea 
în cele mai bune condiții 
a campaniei agricole 
de primăvară, a tuturor 
lucrărilor de întreținere și 
recoltare a produselor a- 
gricole, precum și pentru 
sporirea în con
tinuare a efectivelor 
de animale și a 
producției de carne, lap
te și alte produse a- 
nimaliere.

3. Plenara a analizat și a_ 
Probat Raportul privind 
activitatea politico-organi- 
zatoiică pe anul 1984 a 

‘comitetelor și organizați
ilor de partid pentru în.

■ făptuirea hotărîrilor și
directivelor partidului.

Comitetul Central a 
apreciat că, în cursul 
anului trecut, organele și 
organizațiile de partid, 
au desfășurat o 
amplă activitate organiza, 
torică și politico.educati- 
vă axată pe îndeplinirea 

sarcinilor de plan, care a 
avut ’drept rezultat dez
voltarea în ritm susținut a 
economiei naționale, îm
bunătățirea laturilor ca. 
litative ale muncii' în toa
te domeniile. A fost evi
dențiată, de asemenea, 
preocuparea ma
nifestată în direcția per
fecționării activității de 
organizare a muncii pentru 
înfăptuirea hotărîrilor de 
partid, respectarea și apli
carea fermă a legilor țării, 
pentru întărirea spiritu
lui de răspundere și com
bativitate, de ordine și 
disciplină, pen
tru promovarea muncii și 
conducerii colective și per
fecționarea stilului și me. 
todelor de muncă ale or
ganelor și organizațiilor 
de partid — toa
te aceste măsuri contri. 
buind la afirmarea tot mai 
puternică a rolului condu
cător al partidului în în
treaga societate. In le
gătură cu munca politică 
desfășurată pentru întă - 
rirea rîndurilor partidu
lui s.a apreciat că au fost 
primiți în partid cei mai 
înaintați oameni ai mun
cii din toate domeniile de 
activitate, manifestindu- 
se, totodată, o exigență 
sporită pentru îndeplini
rea cerințelor statutare, 
pentru'ca fiecare comu
nist să lupte și să trăias
că în spirit revoluționar.

Plenara a indicat organe
lor și organizațiilor de 
partid să ia măsuri hotărî, 
te și să acțione
ze cu toată fermi
tatea, pentru perfecționa
rea în continuare a Stilu. 
lui și metodelor de mun
că, pentru întărirea con. 
trolului asupra modului 
în care se îndeplinesc ho_ 
tărîrile de parti d, 
pentru creșterea capaci
tății organizațiilor de 
partid in unirea și mobili, 
zarea energiilor creatoare 
ale oamenilor muncii la 
înfăptuirea exemplară a 

hotărîrilor Congresului al 
XlII-lea al partidului.

4. Plenara a dezbătut si 
aprobat Raportul cu privi
re la activitatea desfășura
tă de către organele de 
partid, de stat și organiza
țiile de masă în anul 1984 
pentru înfăptuirea politi
cii de cadre a partidului.

Pornind de la orientări
le • documentelor celui 
de-al XlII-lea Congres al 
partidului, de la exigențe
le cuprinse-în hotărîrile de 
partid, organele și orga
nizațiile de partid, de stat, 
conducerile organizațiilor 
de masă și obștești au ac
ționat, anul trecut, cu mai 
multă fermitate pentru 
perfecționarea muncii cu 
cadrele, pentru respecta, 
rea strictă a criteriilor și 
normelor de selecționare, 
pregătire și promovare a 
acestora.

Plenara a cerut să se a- 
corde, în continuare, în
treaga atenție pregătirii 

• multilaterale a cadrelor, 
ridicării nivelului lor po
litico-ideologic, educării 
în spirit revoluționar.pa. 
triotic, însușirii temeinice 
a documentelor de partid, 
a legilor țării, a princi
piilor și normelor eticii și 
echității socialiste, a idei
lor și indicațiilor de o deo
sebită însemnătate teore
tică și practică cuprinse 
înt opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

5. Plenara a dezbătut 
și aprobat Raportul pri.» 
vind activitatea de rezol
vare a propunerilor, sesi
zărilor, reclamațiilor și ce
rerilor oamenilor muncii 
în anul 1984.

Comitetul Central a a_ 
preciat că, în domeniul 
activității de soluționare a 
propunerilor și sesizări
lor oamenilor muncii, a 
măsurilor adoptate in a_ 
cest sens de Plenara C.C. 
al P.C.R. din martie 1984 
a fost îmbunătății continuu 
nivelul muncii cu scrisorile 
și de organizare a audien
țelor, fapt care a contri
buit la creșterea compe
tenței și operativității în 

soluționarea și aplicarea 
în viață a propunerilor și 
sugestiilor formulate de 
cetățeni, la sporirea pe a- 
ceastă cale a contribuției 
oamenilor muncii la per
fecționarea întregii acti
vități de organizare și 
conducere a diferitelor do
menii ale vieții economi
ce și sociale.

Plenara a cerut organc. 
-lor și organizațiilor de 
partid, conducerilor minis, 
ferelor și celorlalte insti
tuții, organizațiilor centrale 
și locale de stat, de masă 
și obștești, să ia măsuri 
pentru ca, în spiritul hotă
rîrilor Congresului al 
XlII-lea al partidului, al 
indicațiilor și orientărilor 
secretarului general al 
partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, să se 
asigure examinarea și so
luționarea cu maximă re
ceptivitate, operativitate și 
competență a propunerilor, 
sesizărilor și solicitărilor 
oamenilor muncii, în con
formitate cu legile țării, 
cu normele eticii și echită. 
ții socialiste.

Plenara a examinat și 
aprobat Raportul cu pri
vire la activitatea inter
națională a partidului și sta. 
tului în 1984 și la princi
palele orientări în politica 
externă în anul 1985.

Comitetul Central a dat 
o înaltă apreciere activită
ții internaționale desfășu. 
rate, în 1984, de partidul 
și statul nostru, subliniind 
că aceasta a fost în depli
nă concordanță cu cerințe
le promovării neabătute a 
colaborării, dezarmării și 
păcii, ale respectării drep
tului inalienabil al popoa
relor de a-și hotărî singu. 
re destinele.

Plenara a relevat că re
alismul și dinamismul po
liticii externe românești, 
contribuția, la rezolvarea 
problemelor cu care se 
confruntă omenirea, pres
tigiul României în lume 
au fost și sînt organic le
gate de contribuția deter, 
minantă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a cărui 
prodigioasă activitate cons
tituie o pildă inestimabilă 

de răspundere exemplară 
față de destinele poporu
lui român și soarta civili
zației oamenirii, întrunind 
adeziunea entuziastă a 
întregii națiuni și bucurîn- 
du-Se de o largă stimă și 
apreciere pe toate meridi. 
anele globului.

Plenara a dat expresie 
hotărîrii partidului și sta
tului nostru de a depune 
în continuare eforturi sus
ținute, în conformitate cu 
liotărîrea Congresului al 
XlII-lea, pentru a da via
ță voinței de pace, inde
pendență și colaborare a 
poporului român, precum 
și solidarității sale mili. 
tante cu forțele progresis
te, democratice și antiim- 
perialiste de pretutindeni, 
în lupta pentru triumful 
idealurilor de libertate, in
dependență și progres, pen
tru realizarea dezarmării, 
în primul rînd a dezarmă
rii nucleare, pentru pro. 
movarea destinderii, înțe
legerii și cooperării rod
nice intre națiuni.

☆
Un moment de puterni

că vibrație și mîndrie pa
triotică l.a reprezentat a- 
probarea de către plenara 
Comitetului Central a pro
punerii de a recomanda 
Marii Adunări Naționale 
în funcția supremă de 
președinte al Republicii So
cialiste România să fie re
ales tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al Partidului Cornu. 
nist Român, președintele 
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste.
Propunerea făcu

tă în numele Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. de tovarășul Ma
nea Mănescu, membru al 
Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, a fost primi, 
tâ cu puternic entuziasm, 
cu îndelungi aplauze, ova
ții și aclamații și aproba
tă în deplină unanimitate. 
S-a dat astfel expresie sen
timentelor de profundă sti. 
mă, de înaltă considerație 
și aleasă prețuire pe care 
comuniștii, toți oamenii

muncii, întregul nostru 
popor le poartă tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, cel 
mai iubit fiu al națiunii 
române, omul care de pes
te 50 de ani servește cu 
dăruire, cu înflăcărat pa
triotism revoluționai- cau
za eliberării sociale și na. 
ționale. a progresului, de
mocrației și socialismului 
în România. A fost subli
niată în acest cadru depli
na convingere că realegerea 
secretarului general al
partidului în funcția de
președinte al Republicii So
cialiste România consti. 
tuie garanția îndeplinirii 
cu succes a obiectivelor 
stabilite de Congresul al 
XlII-lea, a Programului de 
făurire a societății socialis
te multilateral dezvoltate 
și înaintare a României 
spre comunism.

Plenara C.C. al P.C.R. a 
adoptat, de asemenea, în 
unanimitate, propunerile 
Comitetului Politic Exe
cutiv privind componența 
Consiliului de Stat, a gu
vernului, a Biroului M.A.N., 
ce urmează să fie pre. 
zentate Marii Adunări Na
ționale.

In încheierea lucrărilor 
plenarei a luat cuvîntul 
tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia.

Urmărită cu cel mai viu 
interes, cu profundă satis, 
facție, cu deplină aproba
re, cuvîntarea conducăto
rului partidului și statului 
nostru a fost subliniată, în 
repetate rînduri, Cu vii și 
puternice aplauze.

Cei prezenți au dat glas 
angajamentului plenar al 
întregului partid și popor 
de a transpune în viață 
indicațiile și orientările 
stabilite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a 
acționa cu dăruire comu
nistă pentru înfăptuirea 
politicii interne și externe 
a partidului și statului, 
consacrată ridicării patriei 
noastre șocialiste pe noi 
trepte de progres și civi
lizație.

Plenara Consiliului Național al F. D. U. S.
(Urmare din pag. I)

populare dc la 17 martie
I 1985;
• 2. Programul de măsuri
I privind sarcinile organiza . 
i țiilor F.D.U.S. pentru mo- 
I bilizarea oamenilor mun- 
[cii în vederea îndeplinirii 
[integrale a Planului națio- 
’ nai unic de dezvoltare e-
conomico-socială a țării 

I pe anul 1985 și pregătirea 
I înfăptuirii în bune condi
ții a planului pe 1986;

3. Probleme organiza- 
' tor i ce.

In cadrul dezbaterilor, 
vorbitorii au apreciat că 
alegerile de la 17 martie, 
desfășurate într-o atmos
feră de puternică unitate 
în jurul partidului, al se
cretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
rezultatele votului, au pus 
puternic în evidență încre
derea nețărmurită a între
gului popor în politica in
ternă și externă a parti
dului și statului, voința 
întregii națiuni de a trans
pune neabătut în viață 
istoricele hotă- 
rîri ale Congresului 
al XlII-lea al partidului, 
obiectivele cuprinse In 
Manifestul Frontului De
mocrației și Unității Socia
liste. în Programul parti
dului de edificare a soci

etății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintare 
a României ^pre comu - 
nism.

S-a subliniat că întrea
ga campanie electorală, 
desfășurată într-o atmos
feră de înaltă responsa
bilitate civică, a constituit 
o semnificativă manifes
tare a dezvoltării demo
crației muncitorești-revolu- 
ționare a orînduirii noas
tre socialiste, dare asigu
ră cadrul cel mai larg de 
participare a clasei mun
citoare, țărănimii, intelec
tualității, a tuturor cetățe
nilor patriei la conduce
rea societății, la elabora
rea și înfăptuirea progra
melor de dezvoltare eco_ 
nomico-socială a întregii 
țări, de creștere a bună
stării materiale și spiritu
ale a poporului.

Vorbitorii au exprimat, 
în numele tuturor mem. 
brii r F.D.U.S., al între
gului nostru popor dorința 
fierbinte ca în înalta func
ție de președinte al Repu
blicii Socialiste România 
să fie reales tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, președin
tele Frontului Democrați
ei și Unității Socialiste — 
chezășie a realizării măre
țelor obiective de dezvol

tare economico-socială a 
țării, stabilite de cel de-al 
XlII-lea Congres al parti
dului, a ridicării patriei 
pe noi trepte de progres și 
civilizație.

Cei ce au luat cuvîntul 
au adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cu pri. 
lejul împlinirii a douăzeci 
de ani de cînd a fost ales 
în funcția supremă de con
ducere a partidului nostru, 
vibrante felicitări și urări 
de sănătate, viață înde
lungată și putere de mun
că, tot mai mari succese 
și împliniri în activitatea 
de mare răspundere pe 
care o desfășoară cu dăru
ire revoluționară în frun
tea partidului și statului.

Dezbaterile și programul 
de măsuri adoptat au reli
efat voința fermă a tutu
ror colectivelor de muncă 
din industrie și agricultu
ră, din toate sferele de 
activitate de a transpune 
neabătut în viață indica
țiile și orientările secreta
rului general al partidului, 
de a-și consacra toată pu
terea de muncă și creație 
realizării în cele mai bu
ne condiții a sarcinilor de 
plan pe acest an și, im
plicit, pe întregul cinci, 
nai 1981—1985, astfel în
cât să se asigure premise 
optime de trecere la rea

lizarea sarcinilor pe 1986 
și pe perioada viitorului 
cincinal.

La ultimul punct al 
ordinii de zi, a luat cu. 
vîntul tovarășul Manea 
Mănescu, membru al Co
mitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliu
lui Național al F.D.U.S., 
care a spus :

Am convingerea fermă 
că dau expresie voinței 
unanime a tuturor mem
brilor Consiliului Națio
nal al Frontului Demo
crației și Unității Socialis
te, a tuturor organizațiilor 
componente ale acestui 
mare forum democratic al 
țării, supunîndu.vă spre 
aprobare, din împuterni
cirea Comitetului Central 
al partidului, propunerea 
ca Plenara noastră — în 
deplin consens cu dorința 
întregului popor — să re
comande Marii Adunări 
Naționale, realegerea, în 
funcția supremă de pre. 
ședințe al Republicii Soci
aliste România, a secreta
rului general al Partidului 
Comunist Român, pre. 
ședințele Frontului Demo
crației și Unității Socia

liste. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Propunerea pe care o 
prezint se constituie in - 
lr-un înălțător omagiu pe 
care îl aducem tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în a- 
cest moment solemn, cînd 
partidul, țara, întregul 
nostru popor sărbătoresc 
împlinirea a două decenii 
de cînd în fruntea Parti, 
dului Comunist Român a 
fost ales tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ctitorul Româ
niei socialiste.

Participanții la plenară 
au primit propunerea de 
reînvestire a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în • su
prema ■ funcție de pre
ședinte' al României . cu 
deosebită căldură, cu pu
ternice și îndelungi aplau
ze și ovații. Propunerea a 
fost adoptată în unanimi
tate. S-â dat astfel, expre
sie sentimentelor de înal- 

- tă stimă și deosebită pre
țuire pe care întregul nos
tru popor le nutrește față 
de secretarul general al 
partidului, care și.a închi
nat întreaga viață și pute
re de muncă slujirii cu 

credință a partidului, pa
triei și poporului.

Plenara Consiliului Na. 
țional al Frontului Demo
crației și Unității Socialis
te a adoptat, apoi, în una
nimitate, propunerile Co
mitetului Central al Parti
dului Comunist Român 
privind componența Con. 
siliului dc Stat, a guvernu
lui, a Biroului Marii Adu
nări Naționale, precum și 
pr eședinții comisiilor per
manente ale M.A.N., pro
puneri ce vor fi supuse 
spre aprobare primei sesi
uni a celei de-a IX-a le
gislaturi a Marii Adunări 

. Naționale.
In cadrul ședinței a luat 

c u v intui tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Urmăr ită cu deosebită a_ 
'tenție, cu vie satisfacție, 
'cuvîntarea a fost sublinia
tă în repetate rînduri cu 
îndelungi aplauze și ovații.

Plenara s.a încheiat prin 
intonarea imnului Frontu. 

. lui Democrației și Unității 
Socialiste — „E scris pe 
tricolor unire".
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