
Moment 
a țării,

de marcantă semnificație în viața politică 
expresie pregnantă a unității și coeziunii

- întregului nostru popor

în Capitală, s-au deschis, ieri
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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VAj

roșu
ANUL XXXVI, NR. 8512 | VINERI, 18 IANUARIE 1980 I 4 pagini 30 bani

înfăptuim hotărîrile Congresului al XII-lea

rioada de după istoricul . îmbunătățirea organizării și 
iCongres al XII-lea al Pârtii- perfecționării întregii activi- 
dului Comunist Român. El tați a Frontului Democra- 

Congres al Frontu- se desfășoară în atmosfera
de puternică efervescență

Joi, 17 ianuarie, au în
ceput în Capitală 
lucrările celui de-al 
II-lea 
iui Democrației și Unității 
Socialiste, în prezența to- creatoare, de participare dă

ruităa tuturor oamenilor 
muncii în vederea înfăptui
rii exemplare a hotărîrilor 
Congresului partidului, a 
Programului de făurire a 
societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism. 
Congresul a fost precedat 
de o amplă activitate poli
tică și organizatorică, des
fășurată pe temeiul propu
nerilor secretarului general 

___ _ .. al partidului, tovarășul 
organizat în pe- Nicolae Ceaușescu, privind

varășului Nicolae Ceaușescu, 
1 -.^jCfețar general al Partidu. 
' IuJ Comunist Român, pre

ședintele Republicii Socialis
te România, președintele 
Frontului.

Acest forum național 
reprezentativ, moment 
marcantă semnificație 
viața politică a țării, 
presie pregnantă a unității 
și coeziunii întregului nos
tru popor, este prunul eve
niment politic de mare an
vergură <__ ......

larg 
de 
în 

ex-

ției și Unității Socialiste, 
sporirea rolului său în via
ța socială a țării. Aceste 
propuneri s-au bucurat de a_ 
probarea deplină a tuturor 
oamenilor muncii, de adeziu
nea largă a milioane de cetă
țeni. ca membri individuali 
ai organizațiilor proprii ale 
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste caft-e văd 
în ele preocuparea perma
nentă a secretarului gene
ral al partidului pentru crea
rea unor structuri politico- 
organizatorice revoluționare,

(Continuare în pag. a 4-a)
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Acum, la începutul anului 1980, anul în care Valea Jiului 
trebuie să extragă pește 11 milioane tone de cărbune, anul in 
care se pregătește producția noului cincinal, am adresat condu
cerilor întreprinderilor miniere, trei întrebări.

1) CUM VEȚI ÎNCHEIA PRIMA LUNĂ Șl ANUL 1980 ?
2) CE PREOCUPĂRI AVEȚI ÎN CEEA CE PRIVEȘTE MECA

NIZAREA LUCRĂRILOR DIN SUBTERAN ?
3) CARE ESTE STADIUL ASIGURĂRII VIITOARELOR CAPA

CITĂȚI DE EXTRACȚIE ?

Joi după-amiază a avut 
loc Conferința pe țară a 
Organizațiilor Democrației 
și Unității Socialiste din 
cadrul Frontului Democra
ției și Unității

La lucrări au
924 delegați ai 
ilor Democrației 
Socialiste participanți la 
de-al II-lea Congres 
Frontului Democrației și 
nității Socialiste.

Participanții au ales 
unanimitate prezidiul Con
ferinței, secretariatul con-

Socialiste, 
luat, parte 
organizați- 
și Unității 

cel 
al 

U-

în

ferinței și comisia de pro
puneri de candidați pentru 
Comitetul Central al orga
nizațiilor Democrației și U_ 
nității Socialiste.

A fost apoi adoptată ur
mătoarea ordine de zi :

1. Informare cu privire 
la înfăptuirea propunerilor 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Frontu
lui Democrației și Unității 
Socialiste, referitoare la 
constituirea Și activitatea

organizațiilor Democrației și 
Unității Socialiste.

2 Alegerea Comitetului 
Central al organizațiilor 
Democrației și Unității So
cialiste.

Tovarășa Tamara Dobrin, 
președintele executiv al 
Biroului Executiv al Consi
liului Național al Frontului 
a prezentat informarea de 
la primul punct al ordinii 
de zi.

In continuare, au avut

(Continuare în pag. a 4-a)

Ne-am mobilizat exemplar pentru 
realizarea sarcinilor de plan 
anuale și pe întregul cincinal

Vibrantă expresie a 
a întregului popor 

al secretarului

> REALIZĂRI în 
PRIMII PATRU ANI 
AI CINCINALULUI

• 38 000- tone cărbu
ne extras peste pre
vederi • 1 750 ml lu
crări de deschidere și 
3 751 ml lucrări de pre
gătiri executați peste 
sarcinile de plan • Pro
ductivitatea muncii în 
abatajele mecanizate a 
fost depășită în medie 
cu peste 1000 kg'post 
• 3 582 500 kWh ener
gie electrică economisiți 
în aceeași perioadă.

Intr-o unitate do gind și de faptă, din 
întreaga Vale a Jiului, oamenii 
au adresat numeroase telegrame, 
sori și mesaje Congresului 
Frontului Democrației 
Socialiste, tovarășului 
CEAUȘESCU,

muncii, 
seri

al II-lea al 
si

NICOLAE 
exprimîndu-și XII-lea

gîndurile alese, faptele de muncă, anga
jamentele de a participa cu dăruire, res
ponsabilitate și abnegație la înfăptuirea
istoricelor hotărîri ale Congresului al 

al partidului.

Ing. Emeric KOVACS, 
■ directorul întreprinderii:

— Avînd drept călăuză 
prețioasele documente ale 
Congresului al XII-lea al 
partidului, colectivul mi
nei Paroșeni s-a mobili
zat exemplar chiar de la 
începutul anului în reali
zarea și depășirea planului 
pe 1980. Plusul de peste

1300 tone cărbune acumu
lat, la zi, în condițiile în 
care sarcinile dă plan ale 
întreprinderii au crescut 
în acest an cu peste 11 la 
sută, dovedește hotărîrea 
minerilor în frunte cu co
muniștii de a încheia atît 
anul 1980, cît și actualul 
cincinal cu însemnate suc
cese. Cu toate că. așă cum 
mai spuneam, planul de 
producție crește de la o 
lună la alta, de la un tri
mestru la altul, în medie 
cu 3 la sută, conducerea 
minei a luat o serie de 
măsuri care să vizeze rea
lizarea și depășirea aces
tora. încă din trimestrul 
IV al anului trecut s-au 
luat măsuri de introducere 
a unul complex mecanizat 
în stratul 13, sectorul I. 
Se lucrează intenș în pa
nourile care vor intra în 
funcțiune în trimestrul I 
a-c. și care vor asigura rca-

lizârea sarcinilor de plan 
în acest. trimestru. De ase
menea, pregătim im nou 
panou, unde vrem să ex-

Anchetă realizată de 
Constantin GRAURE

(Continuare in pag. a 2-a)

15 700 tone 
de cărbune peste 

plan

„Minerii, toți oamenii 
muncii și locuitorii din pu
ternicul centru muncitoresc 
al Văii Jiului, în frunte cu 
comuniștii, — se spune în 

■ telegrama Consiliului mu
nicipal al F.D.U.S.— trăiesc 
sentimente de profunda mîn- 
drie patriotică în aceste zi
le cînd au loc lucrările ce
lui de-al II-lea Congres al 
Frontului Democrației și

menilor muncii la 
Uzarea integral 
sarcinilor de plan, 
mecanizare^ intensă a 

lucrărilor miniere, extinde
rea tehnologiilor avansate. 
Ne vom preocupa cu tot 
mal muica perseverență de 
ridicarea nivelului de conș
tiință și de pregătire pro
fesională pentru a crea mi- 

_ _____________neruî-tehnician, .■ căpab'il
U n Lt’ă. țTT ' ^So’ciâlis-1 să stăpînească utilajele tot 
te. Propunerile tovarășului mai moderne. Vom asigura, 
Nicolae Ceaușescu, privind 
creșterea rolului Frontului 
Democrației și Unității 
Socialisteîn via
ța social-politică a țării, au 
fost primite cu viu și pro
fund interes de oamenii 
muncii din municipiul Pe
troșani, în acest larg cadru 
de participare democratică 
la treburile economico-so- 
ciale ale Văii Jiului fiind 
cuprinși peste 22 000 oa
meni. Sîntem conștienți de 
însemnătatea sarcinilor ce 
ne revin cu privire la creș
terea producției de cărbune, 
iar organizațiile proprii ale 
Frontului Democrației și 
Unității Socialis
te, sub conducerea organiza
țiilor de partid, vor face to- 
tul pentru mobilizarea oa- (Continuare în pag. a 2-a)

de asemenea, participarea 
tuturor cetățenilor la acti
vitățile edilitar-gospodă- 
reșți, la înfrumusețarea lo
calităților, astfel Incit lb- 
locuitorii Văii Jiului să 
aibă condiții de viață din. 
ce în ce mai bune“.

„Alături de întregul po
por — se scrie în telegra
ma trimisă de Consiliul oră
șenesc Petrila al F.D.U.S. 

— noi, membrii organiza
ției proprii a Frontului 
Democrației și U- 
nității Socialiste — români, 
maghiari, germani și de 
alte naț; jnalități de pe a- 
ceaștă vatră de la izvoare-

Angajate plenar în re
alizarea sarcinilor de 
plan, tot îțiai multe co
lective miniere din Va
le raportează, în ziua 
deschiderii lucrărilor ce
lui de-al II-lea Con
gres al Frontului 
D e m ocrației și 
Unității Socialiste, însem
nate depășiri de plan. 
Astfel, minerii de la 
Lupeni, Bărbăteni, Pe
trila și Paroșeni au ex
tras peste prevederi în 
cinstea mărețului eve
niment politic — 15 700 
tone de cărbune. Plu
sul amintit are la bază 
creșterea productivită
ții muncii cu peste 1000 
kg/post, în abatajele cu 
susținere și tăiere me
canizată, o mai bună 
calitate a reviziilor și 
reparațiilor, precum și 
folosirea integrală a tim
pului de lucru in aba
taje.

In ziarul de azi:

Șantierul nr. 1 din Petrila al I.C.M.M. care a lansat în acest an chemarea la în
trecere către toți constructorii din Valea Jiului, a înregistrat încă din primele zile 
ale noului an ritmuri intense de execuție. In imagine, echipa de dulgheri condusă 
de Ion Dobre înalță spre o cotă superioară noua preparație de la Petrila — obiectiv 
cu termen de predare în acest an.

Foto : I. LICIU

• DIALOG 
CETĂȚENESC

-■ Centralele ter? 
mice în fața exa
menului iernii.

— „Bătălia zăpe
zii", continuă
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Ne-am mobilizat exemplar 
pentru realizarea 
sarcinilor de plan

Vibrantă
(Urmare din pagina 1)

«Urmare din pagina 1}

peiimenlam în trimestrul 
următor metoda de ex
ploatare în avans. Pentru 
trimestrul III pregătim 
frontale în stratul 18 apoi 
în stratul 8. Acestea ar fi 
principalele fronturi de 
lucru care vor asigura, re
alizarea sarcinilor de pro
ducție.

Măsurile pe care colec
tivii i minei noastre le a- 
pheă în procesul de pro
ducție asigură în mod cert 
depășirea sarcinilor de 
plan in această lună cu 
peste 2000 tone de cărbu
ne Concomitent cu reali
tatea sarcinilor de plan, Con. 
Uliul oamenilor muncii, se 
ueupă de pregătirea §1 per
fecționarea cadrelor, de e- 
eohoțtitsirea materiilor pri
me a materialelor și ener- 
Jiei electrice, practic de 
creșterea eficienței între
gii activități productive.

Ing. Petru VOINEA, in
giner șef electromecanic :

— La mina Paroșeni se 
merge în continuare pe 
mecanizarea intensivă a lu
crărilor din subteran. In 
acest an producția extrasă 
eu susținere și tăiere me
canizată va fi de 53 la su
tă. iar cea extrasă cu mij
loace mecanizate va fi de 
47 la sută. Avem în ve
dere ca pină la finele a- 
nuiui curent să introducem 
încă trei complexe meca
nizate. primul va intra în 
■funcție chiar în această 
lună. Experiența acumula
tă de minerii de la Paro
șeni in ceea ce privește 
introducerea, montarea și 
minuirea utilajelor, a dus 
nu numai la obținerea u- 
nor productivități sporite, 
Ci a mărit durata „de via
ță" a utilajelor. De pildă, 
printr-o bună întreținere 
și exploatare a complexu
lui. brigada lui Francisc 
Fazakaș a făcut ca acesta 

:să fie în stare de funcție-' 
'nare și după ce a fost 
amortizat.

De menționat este și fap
tul că muncitorii, inginerii 
și tehnicienii de aici au a- 
dus însemnate îmbunătățiri 
și adaptări utilajelor la 
condițiile de zăcămînt. 
Confecționarea unor dis

pozitive, necesare trans
portului și montării în 
subteran a utilajelor, prin
tre care aș aminti pe cel 
mai recent, dispozitivul1 de 
montare a elementelor de 
la transportoarele grele, a 
scurtat termenul de pune
re în funcțiune a comple
xelor mecanizate eu 9—10 
zile. Dintre cei care au 
gîndit și confecționat ase
menea dispozitive amintim 
pe maiștrii principali Io
sif Șinea și Ștefan Tudo- 
ran, lăcătușul Vasilș Ca- 
priș, minerii Ilie Filiehe, 
Francisc Fazakaș și mulți 
alții. Ca o problemă deo
sebită I® mina noastră aș 
aminti lipsa pieselor de 
schimb pentru transpor
toarei TR-3 și TR-4, unde 
solicităm sprijinul combi
natului pentru o mai ‘bu
nă aprovizionare.

Ing. Ioan BESSERMAN, 
inginer șef al întreprin
derii : -

— Avînd în vedere dina
mica creșterii în 1980 a 
producției de cărbune, con
ducerea unității a trecut 
din timp la intensificarea 
lucrărilor de pregătire în 
stratul 3. pentru a pune în 
funcțiune o nouă capaci
tate de producție. Brigă
zile conduse de Ion Da
niel și Ion Tamaș lucrează 
intens la orizontul 360, o- 
rizont care va asigura de 
asemenea noi fronturi de 
lucru. In cursul lunii ia
nuarie a.c. se finalizează 
lucrările de la puțul orb 
nr. 1. Prin lucrările de in
vestiții la care se lucrea
ză, precum și prin cele 
care Urmează să fie ata
cate, mina Paroșeni își 
va asigurd capacitățile de 
producție necesare reali
zării sarcinilor de plan 
atît, în anul 1980, cit și in 
continuare, în cincinalul 
viitor. Și la lucrările de 
deschidere ale minei se 
introduce pe scară largă 
mecanizarea. Aș aminti ce
le două combine de înain
tare în steril, una care de
ja se montează la orizon
tul 420, în vederea pregă
tirii panoului 1, panou în 
care vom introduce în cu- 
rîrid un complex mecani
zat, iar a doua, cu spriji
nul C.M.V.J., va fi pusă 
în funcțiune în trimestrul

III a.c. Anul 1980 este a- 
nul în care minerii de la 
Paroșeni trebuie să asigu
re și capacitățile de pro
ducție ale anului 1981. In 
acest sens, am întreprins 
o serie de măsuri care, a- 
plicate în practică, conduc 
în mod direct la atingerea 
scopului propus.

Vasiie NEMEȘ secreta
rul comitetului de partid 

pe mină, președintele c.e.m.:
— Acțiunile politice și 

măsurile organizatorice în
treprinse la .început de an 
la mina Paroșeni creează 
garanția realizării sarcini
lor de plan în luna ianu
arie și în continuare. Rea
lizările obținute de oame
nii muncii de aici în pri
mii patru ani ai cincina
lului actual sînt o bază 
solidă de legătură cu sar
cinile de plan sporite ale 
anului 1980. Cert este că 
minerii de la Paroșeni sînt 
hotărîți să încheie noul an 

. și. cincinalul actual cu 15 
zile mai devreme. Comite
tul de partid, organizațiile 
de partid, cele de sindicat 
și U.T.C., precum și orga

nizația proprie a F.D.U.S. au 
întreprins acțiuni politico
organ izatorice care vizează 
realizarea și depășirea sar
cinilor de plan ale actu
alului cincinal. Dînd țării 
mai mult cărbune, minerii 
de aici sînt conștienți că 
participă efectiv la mate
rializarea obiectivelor în
scrise în documentele celui 
de-al XH-lea Congres al 
partidului.

le Jiului — mobilizați pu
ternic de istoricele hotărîri 
ale Congresului al Xll-lea 
al partidului, de indicațiile, 
date de către dumneavoas
tră, cel mai iubit și stimat 
fiu al țării, minerul de o- 
noare al Văii Jiului, ne 
angajăm cu abnegație . și 
pasiune revoluționară să 
punem întreaga energie 
creatoare în slujiră înfăp
tuirii exemplare a sarcini
lor ce ne revin din docu
mentele Congresului al 
XIl-lfa al partidului în 
scopul ridicării pe noi 
culmi de progres și civili
zație a României socialis
te". *"■

„In aceste, zile pline de 
însuflețire și avînt munci
toresc, oamenii muncii din 
orașul nostru, șe spune în 
telegratna Consiliului oră
șenesc Vulcan at F.D.U.S., 
strins 'uniți în jurul parti
dului, militează pentru a 
da viață hotărîrilor Con
gresului al XH-lea, prețioa
selor dumneavoastră indi
cații, mult stimate tovară
șe Nicplac Ceaușescu, cu 
privire la constitui rea or
ganizațiilor proprii ale 
F.D.U.S.

Consiliul orășenesc al 
Frontului Democrației 
și Unității Socia
liste din orașul Vulcan. în 
numele celor peste 5000 
de membrii. ' coiistițuiiți in. 
65 de organizați proprii, 
se angajează să dea viață 
hotărîrilor ce vor fi adop

tate de cel de-al îl-lea Con
gres al Frontului Demo
crației și Unității Socialis
te*.

In telegrama organizației 
F.D.U.S. de la I.M. Lupeni se 
scrie : „Vă raportăm că în 
anul 1979 am obținut re-

expresie
zultate deosebite, extră- 

gînd din adîncuri o produc
ție suplimentară de peste 
60 000 tone de cărbune 
cocsificabjl. Am redus, tot
odată, cheltuielile la 1000 
lei producție marfă cu 45 
lei pe seama reducerii con
sumului specific la 1000 
tone de cărbune, la lemnul 
de mină cu 1,2 mc, cu 0.8 
mc pe 1000 tone la che
restea, iar la energie elec
trică cu 4,51 kW pe. tonă. 
De asemenea, am realizat 
planul producției nete’ în 
proporție de 107,9 la sută.

Colectivul nostru, mobi
lizat de documentele Con
gresului al XH-lea, de pre
țioasele dumneavoastră in
dicații date cu prilejul vi

zitei de lucru la Lupeni. este 
hotărît ca în anul 1980 să 
extragă peste plan 5000 to
ne de cărbune cocsificabil".

„Tineretul Văii Jiului — 
evidențiază telegrama Co
mitetului municipal al 
U.T.C. — animat de fier
binte devotament față de 
cauza partidului și poporu
lui, se alătură întregii țări 
în a adresa succes deplin 
lucrărilor Congresului al 
II-lea al Frontului Demo
crației si Unității Socialis
te".

Ascultînd cu profundă e- 
moție și îndreptățită m'în- 
drie patriotică cuvîntul de 
deschidere prezentat în fa
ța delegațilbr la Congresul 
al II-lea al Frontului 
Democrației și Uni
tății Socialiste, . tineretul 
din Valea Jiului a înțeles 
că de la tribuna forumului 
democrației socialiste i 
s-au evidențiat încă o dată 
perspectivele minunate ce 
se deschid in viitor și se 
angajează să nu precupe
țească nici un efort pen
tru traducerea în viață a 
sarcinilor ce îi revin".
. In toate telegramele tri

mise se exprimă deplina a- 
deziune față de realegerea 
tovarășului N i e o 1 a e 
Ceaușescu în înalta func
ție de președinte al Fron
tului Democrației și
Unității Socialiste ca 
o voință a întregului po
por, considerîndu-se că nu
mai astfel scumpa noastră 
patrie va cîștiga noi valen
țe pe calea înfloririi, pros
perității, a prestigiului în 
lumea contemporană.

Oră în modernul cabi
net de limbă română de 
la Liceul industrial Vul
can.
Foto : Șt. NEMECSEK

• La solicitarea
: tățenilor, cu sprijinul 
: consiliului popular al o- 
i rașului Lupeni, în car- 
! tierul „Ștefan" a fost 
dată în folosință o bru
tărie. Tot în Lupeni,

■ după renovări și cu un 
spațiu comercial mai ex
tins, a fost
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la ora 10,30, 
apel a minei 
elevi de la

5
prezen-

• Ieri, 
în sala de 
Bărbateși 
Șc6ala generală nr.
din Lupeni au 
tat în cinstea minerilor 
fruntași un frumos pro
gram artistic.

• Simpozioane, recita
luri de poezie, expozi
ții de cărți au. loc în 
aceste zile în cadrul 
„Săptămînii Eminescu" 
în școlile din Lupeni.

Rubrică realizată de
Viorel STRAIȚ
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Duminică, 20 ianuarie
9,00 Tot înainte 1
9,25 Șoimii patriei.
9,35 Film serial pentru 

copii : „Dick Turpin" 
episodul 11.

10,00 Viața satului,
11,45 Bucuriile muzicii. Un 

artist și vocațiile sale: 
Valentin Gheorghiu.

12.30 De strajă patriei. 
13.00 Telex.
13,05 Album duminical : 

Umor și muzică.
14,00 Woody, ciocănitoa- 

rea buclucașă.
14,20 Premiul „OSCAR" 

pentru circul româ
nesc.
— Ninge Pe portativ 
program de mu
zică ușoară.
— Metroul — docu
mentar.

’ — Serbările zăpezii
/ ediția a 11-a.
/ —• Spectacolul lumii:

„Sena străbate Pari- 
/ sul".

— Caleidoscop mu
zical.

17,10 Film serial „Paul 
Gauguin" episodul 
5.

18,00 Cutezători spre vi
itor.

19,00 Telejurnal.
19.30 Călătorie prin țara

‘ mea.

19.50 Varietăți în platou.
20.25 Film artistic „Focul 

magic". Premieră pe 
țară Producție a stu
diourilor americane.

21.50 Telejurnal. Sport.

Luni, 21 ianuarie
16,00 Emisiune în limba 

maghiară.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,35 Pe teme economice.
19,45 Cadran mondial.
20,05 Documentar științi

fic : 250 000 de tran
zistor! pe o așchie de 
siliciu.

20.50 Roman-foileton „Gus
tav cel de fier". Epi
sodul 4.

21.40 Telejurnal.

Marți, 22 ianuarie
10,00 Tcleșcoală.
11,00 Film serial: Dallas

— Compania petroli
eră Ewing. Reluarea 
episodului 20.

11.50 Telex.
16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16.25 Curs de limbă en

gleză.
16,55 Din țările socialiste.
17,20 Almanah pionieresc.
17.40 Desene animate :

v „Sindbad marinarul".

18,00 - îndrumări pentru lu
crătorii din agricul
tură.

18,30 întrebări și răspun
suri.

18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,35 Călătorie prin țara 

mea — Alexandria.

18,30 Căsuța poștală.
18,50 1001 ’de seri..
19,00 Telejurnal.
19,35 Noi, femeile !
20,05 Telecinemateca: Ci

clul „Dosarele ecra
nului". Dueliștii.
Premieră TV. Pro-

PROGRAMUL fy
rAY.'.‘.,.VAVA‘AVA,/.VAV.‘.,.,.V.VAV.'>VAV>,.V.V

20,00 Din toată inima 
„Un cîntec țării". Pro
gram de cintece.

20.30 Seară de teatru „Vi
vat Unirea"!. Pre
mieră TV.

21,40 Telejurnal.
Miercuri, 23 ianuarie

16,00 Telex.
16,05 Colocviile Teleșcoa

lă.
16.30 Curs de limbă rusă.
17,00 Antologia folclorului 

contemporan.
17.20 Corespondenții jude

țeni transmit...
17,35 Arii și scene din o- 

pere românești.
17,55 Itinerare turistice.
18.20 Tragerea , pronoex-

pre». 1 ’

ducție a studiourilor 
engleze. •

21,45 Telejurnal.
Joi, 24 ianuarie

10,00 Teleșcoală.
11,00 Film serial: „Paul 

Gauguin" reluarea e- 
pisodului 5.

11.50 Telex.
16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16,30 Curs de limbă fran

ceză.
17,00 Reportaj pe glob — 

itinerar contemporan 
în India milenară.

17,20 Viața culturală.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,35. De la Unirea din

1859 la Marea unitate 
de azi a întregului 
popor român — docu
mentar.

19.50 Focșani — orașul U-
nirii. O producție a 
studioului de film
TV.

20,10 Unire-n cuget și-n
simțiri — spectacol 
festiv.

20.50 Ora tineretului.
21,40 Telejurnal.

Vineri, 25 ianuarie
16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16.30 Emisiune în limba 

germană.
18,25 Tragerea loto.
18,35 La volan — emisiune 

pentru conducătorii 
auto.

18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.30 Călătorie prin țara 

mea — Reportaj pe 
platforma de foraj 
marin „Gloria" — 
realizare de presti
giu a tehnicii româ
nești.

19,55 Film artistic : ,>A1
treilea jurămînț". 
Premieră TV. Pro
ducție a studiourilor 
indiene.

21,45 Telejurnal.

Sîmbătă, 26 ianuarie

11,20

Teleșcoală.
Curs de limbă 
mană.
Curs de limbă 
niolă.
'Roman-foileton :
>,Gustav cel de fier",
Concert de prînz.

ger-

spa-

5,00 B 
5,05» Ritr
6,00 Rad 
mlneții. . 
sei. 8,10 
diilor. 9 
știri. 9,0: 
zicale. 11 
știri 10,1 
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tru. 13,00 
15,00 Stu 
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Maria Cic 
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12,15
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d ©cu
po
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17.50
18,05
18.50
19,00
19,20

20,50
21,00

21,50

— Reportaje, 
mentare, muzică,
ezie, sport.

In sumar :
— Afiș electoral.
— 20 de minute 
compania trupei
spectacole pe gheață 
„Toller Cranston".'
— „Cupa mondială" 
la schi alpin. 
Săptămina politică. 
Clubul tineretului. 
1001 de seri.
Telejurnal.
Timp al împlinirilor 

socialiste.
— Spectacol literar- 
muzical-corcgrafic. 
Seară de romanțe. 
Film serial : Dallas
— Compania petroli
eră Ewing. ]
22.
Telejurnal.
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Problema pregătirii centralelor termice din Pe

troșani în vederea unei funcționări sigure în peri
oada iernii a fost abordată la timpul potrivit în co
loanele ziarului nostru, prilej cu care ne-au fost date 
nouă și tuturor beneficiarilor de căldură și apă caldă, 
asigurări că nu vor fi necazuri. Adevărat, dispeceratul 
din cartierul Aeroport, prin maistrul Ernest Schlesin
ger, a adus în discuție condiția furnizării la tiinp și 
de calitatea stabilită a combustibilului necesar. La 
rîndul lor, persoane cu răspunderi din partea 
I.P.C.V.J. și a Bazei de aprovizionare ne-au asigurat 
(în luna septembrie) și și-au repetat promisiunea că 
vor aproviziona corespunzător centralele termice cu 
cărbuni. Cum se respectă aceste obligații’ față de loca
tarii apartamentelor conectate Ia centralele termice ? 
Cum au funcționat centralele termice în ultimele zile, 
cînd gerul le-a supus la un sever examen?
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cărbuni pentru 1—3 zile. 
Din aceeași situație no
tat că centralele nr. 1 și 
nr. 4 din cartierul Aero
port nu mai aveau în stoc 
nicj măcar o singură tonă 
de combustibil, celelalte 
centrale dispunînd de can
tități de cărbune care aco
pereau consumul pentru 
mai puțin de o zi.

Cu mici diferențe în 
plus și minus, această si
tuație a persistat toată pe
rioada dintre 11—15 ianu
arie. „La majoritatea cen
tralelor - termice nu există 
dimineața întreaga .cantita
te de cărbune necesară 
pentru 24 de ore1’ — spu
nea cu îngrijorare maistrul 
E. Schlesinger.

întrebăm conducerile 
I.P.C.V.J., S.T.R.A. și 
E.G.C.L. cine le dă drep
tul să promită miilor de 
locatari funcționarea nor-

nocturn,.

*tEA ‘

Ilie Tismănariu, locatar 
al blocului nr. 5, ap. 25 
din strada V. Roaită, 
Gheorghe Nemeș, blocul 
20, ap. 9, scara a 2-a din 
strada Unirii, Staicu Bă- 
loiu, blocul 10, Constantin 
Bîtmălai, blocul nr. 5, 
Brutus Bura din aceeași 
stradă din blocurile deser
vite de centralele termice 
nr. 8 și bloc 200 din Lu
peni sînt doar cîțiva din 
cei care s-au declarat ne
mulțumiți de modul cum 
le sînt încălzite apartamen
tele. Termometrele din lo
cuințele acestor cetățeni 
au înregistrat 11, 12 sau 13 
grade față de temperatura 
legală, absolut necesară în 
apartamente.

Vizitînd mai multe cen
trale termice din Petroșani 
și Lupeni, precum și dis
peceratul din cartierul 
Aeroport, am încercat să 
aflăm cauzele căldurii și 
apei calde insuficiente în- 
tr-un mare număr de apar
tamente, care au creat ne
mulțumiri justificate mul
tor cetățeni din aceste lo
calități.

Din situația întocmită 
de dispecerat în dimineața 
zilei de 11 ianuarie a.c. re
zulta că numai centralele 
termice nr. 3, nr. 7 și 2 
din cartierul Aeroport, nr. 
4 din cartierul Carpați • a- 
veau asigurate rezerve de

deorologică | 
□unică: Ieri, | 
maximă a ■ 
Petroșani a 
rad, iar mi- ’ 
grade. La 

maxima cît 
i fost de —

zăpadă la
m.
lătoarele 24
ne instabilă 
nult noros. 
sectorul șu
tii slabe sub
;oare.

Semne de
IZVOR al irespon

sabilității. a trecut 
mai bine de o lună de 
cînd, la sesizarea cetățe
nilor, pe strada Mihai 
Eminescu din Petroșani 
s-a efectuat reparația’ u- 
nei conducte sparte, din 
care curgea apa potabilă. 
Conducta a fost „repara
tă*' și acoperită cu pă- 
mînt. Dar iată că în ace
lași loc, în dreptul con
ductei, apa izvorăște din 
nou, irosindu-se. Pe o 
bună porțiune a străzii, 
Ca urmare a acestei scur
geri, s-a format gheață. 
Cine se încumetă să curme 
acest izvor al... irespon
sabilității, generat de o 
lucrare superficială?
CE VINA au clienții?
La magazinul cu autoser
vire de lingă cinemato
graful „Unirea" din Pe
troșani, s-a introdus nu 
de mult o judicioasă ra- 
ionare în desfacerea măr
furilor. Prin aceasta, s-au 
creat condiții pentru o 
vînzare rapidă, eficientă 
și pentru comerț și pen
tru client. Iată însă că, 
de la un timp încoace, 
cetățenii sînt nevoiți să 
aștepte în fața raioanelor 
dintr-un motiv neînteme
iat. Nu rareori vînzătoa- 
rele care răspund de cîte 
un raion părăsesc stan
dul, dînd dovadă de lip
să de respect față de 
clienți și o inadmisibilă 
atitudine profesională. 
Bunăoară, în după-amiaza 
zilei de 7 ianuarie a.c., 
la raionul de desfacere a 
pîinii și la mezeluri, în 
jurul orei 16,30 se făcu
seră „cozi" prelungite pînă 
în afara magazinului. Ce 
se întîmplașe? La sosirea

CmtraWe tormfo* în fața examenuM IeraH 

Numai cu promisiuni nu 
se poate livra căldura și 

apa caldă apartamentelor

întrebare
pîinii proaspete, mai mul
te vînzătoare descărcau 
și depozitau în rafturi 
plinea, in timp ce clienți- 
lor nu li se dădea nici o 
atenție. Oare una din 
ele nu ar fi putut să a- 
sigure vinzarea măcar la 
„Pîine" și „Mezeluri"?
Abia după protestele jus
tificate ale clienților,
șeful magazinului a inter
venit și a cerut vînză- 

. toarelor jsă treacă la 
tejghea.

De ce să sufere ’clienții 
în astfel de situații? Nu 
e cazul, să fie asigurată 
o mai bună organizare a 
primirii mărfii și o pune
re la punct a vînzătoare- 
lor care nu-și respectă 
obligațiile profesionale?

DE CE NU SE 
RESPECTA 

interdicția?
In cofetăria „Crinul 

din orașul Vulcan există 
o inscripție la loc vizi
bil : . „Fumatul oprit l“. 
Este lucru firesc pentru 
o unitate frecventată cu 
predilecție de cei mici. 
Dar nu toți clienții res
pectă această interdicție. 
Și, ceea ce e mai neplă
cut, vînzătoarele de aici, 
în loc să intervină pen
tru respectarea interdic
ției, stau „la taifaș“ pes
te tejghea cu „cei cunos- 
cuți“, oare nu rareori fu
mează ca la... restaur an
tele de mîna a treia. Nu-și 
cunosc oarg îndatorirea 
de a veghea la respecta
rea acestei interdicții a- 
tît de necesare în cofe
tării ?

V.S. FENEȘANU

mală a centralelor termice, 
fără să asigure apoi la 
timp stocurile necesare de 
combustibil ?

O altă cauză care pro
duce mari dificultăți în 
funcționarea centralelor 
termice, și prin urmare în 
asigurarea apartamentelor 
cu căldură și apă caldă, 
este calitatea necorespun
zătoare a combustibilului 
furnizat. Spațiul nu ne 
permite să intrăm în amă
nunte. Menționăm însă că, 
atît E.G.C.L. și asociațiile 
de locatari — organizații 
direct interesate —, cît și 

depozitul de distribuție 
(Baza de aprovizionare) și 
I.C.S.M.I. nu au avut și 
nu au în preocupările lor 
și nu efectuează practic re
cepția calitativă a cărbu
nelui furnizat centralelor 
termice. Operația de re
cepție a cărbunelui se re
duce la preluarea și înre
gistrarea facturilor de li
vrare și a buletinelor de 
atestare a calității așa 
cum le-a întocmit furnizo
rul. Am constatat în depo
zitele de combustibil ale 
centralelor termice nr. 1 
din cartierul Aeroport și 
nr. 4 din cartierul Carpați, 
consecințele inexistenței u- 
nui control permanent și 
eficient ' asupra calității 
cărbunelui livrat de pre- 
parația Petrila către cen
tralele termice. în cărbune 
se măi aflau... pămînt, 
piatră, bucăți de beton, ba
last, sfeclă de zahăr și 
altele. „Se poate oare fa

Ua Lupeni ca urmare a unei largi mobilizări și participări a cetățenilor, 
zăpada a fost curățită cu promptitudine. Descongestionarea străzilor de zăpadă 
continuă... Foto: I. LEONARD

CONSTANTIN DOBRINY 
Lupeni: Intr-adevăr, din 
motive obiective medicul 
de la creșa din cartierul 
Vîscoza lipsește de mai 
multă vreme. Asistenta șefă 
de aici este însă o tova
rășă cu o bună calificare, 
în măsură să rezolve pro
blemele la zi, iar copiii sînt 
consultați în fiecare săptă- 
mînă de medicul pediatru 
Tiberiu Dîrlea. In plus, la 
aproximativ 100 de metri de 
creșa amintită, se află cir
cumscripția sanitară unde 
este asigurată asistența sa
nitară de specialitate.

• UN GRUP DE LO
CATARI, Petrila : Situația 
a fost într-adevăr așa cum 

ce foc, da căl’dură și apă 
caldă cu cărbune de slabă 
calitate, împănat cu pă
mînt și piatră ?“ — se în
treba indignat președinte
le asociației de locatari 
nr. 1 din cartierul Aero
port, Brutus Bura. ~

întrebarea o adresăm 
tuturor factorilor răspun
zători care ar trebui să se 
ocupe mai mult, nu numai 
prin vorbe, ci și prin con
troale și măsuri concrete 
de aprovizionarea centra
lelor termice cu combusti
bil de calitate corespun
zătoare.

La cele două cauze esen
țiale, cu multe urmări ne
gative în asigurarea func
ționării normale a centra
lelor se adaugă manifestă
rile de chiul din partea u- 
nor fochiști (Căldărar și 
Buza înlocuiți cu Bosloc și 
Deatc, în ziua documentă
rii noastre), consumul de 
alcool în timpul programu
lui de lucru și alte acte de 
indisciplină, toate recla- 
mînd din partea E.G.C.L. 
măsuri ferme menite să în
tărească disciplina muncii.

Sistemele moderne de 
încălzire trebuie să func
ționeze normal și să fur
nizeze cetățenilor căldură 
și apă caldă, în condiții 
optime, în toate lunile ier
nii. Pentru a asigura a- 
ceste condiții de viață ci
vilizată C.M.V.J. și 
I.P.C.V.J. au îndatorirea și 
obligația să furnizeze cen
tralelor termice cărbune de 
calitate corespunzătoare, 
sarcină la realizarea căreia 
trebuie să contribuie cu 
responsabilitate și exigen
ță, prin recepții calitative, 
și E.G.C.L. și I.C.S.M.I., 
iar Ș.T.R.Ă. (Baza de a- 
provizionare) să garanteze, 
nu numai prin vorbe cj și 
prin fapte, rezervele nece
sare de combustibil la toa
te centralele termice din 
Valea Jiului, așa cum pre
văd contractele încheiate 
și cum s-au angajat toți 
acești factori față de opi
nia publică.

T. VRANCEANU

ați relatat-o dumneavoas
tră, Spunem „a fost" deoa
rece • conducerea E.G.C.L. 
Petria ne-a informat că 
neajunsurile s-au remediat. 
Au fost executate reparații 
la rețeaua termică și efec
tuate aerisirile la calorifere. 
Așa cum am fost asigurați 
de factorii competenți, de 
la E.G.C.L., în prezent aveți 
căldură în apartamente. 
Dacă totuși mai întîmpinați 
unele dificultăți, scrieți-ne, 
dar vă rugăm cu semnătu
ră. Cît privește aprovizio
narea cu produse lactate 
a unității aflate la parte
rul blocului 27 din cartie
rul 8 Martie, aceasta se 
face potrivit noului orar al 
magazinelor.

Bin scrisorile sosite la redacție
„Bătălia zăpezîi“ continuă

Locuitorii au răspuns — PREZENT!
Zăpada abundentă că

zută în acest început de 
an a dat mult de furcă și 
locuitorilor din m-așul U- 
riceni. Străzile troienite
îngreunau mult circulația. 
Mobilizați de comandamen
tul creat în acest scop, 
precum și de organizațiile 
proprii ale Frontului 
Democrației și Uni
tății Socialiste, locuitorii 
orașului au teșit cu mic 
cu mare la curățirea ză
pezii. La fel au procedat 
și muncitorii din întreprin
deri, instituții și unită
țile comerdale din locali
tate. Și într-un timp scurt 
străzile, trotuarele și in
trările de la blocuri au 
fost descongestionate de

Acțiuni susținute în cartier
Pentru a ajunge în sta

ția de autobuz din partea 
de jos a cartierului Aero
port — Petroșani trebuia 
pur și simplu să escaladezi 
mormanele de zăpadă. Co
mitetul organizației F.D.U.S. 
din cartier a făcut apel 
la locuitorii din apropiere 
să dea o mină de ajutor 
pentru curățirea zăpezii. 
Au răspuns Eugenia Gheor- 
ghescu, Niculina Dănilă, 
Iosif Peter, Ioan Popa, 
Rafaîel Negru, loan Lu- 
pașcu, Dana Negruț, Mihai 
Bercea precum și Gabriel 
Folea, secretarul organi
zației de bază de partid

Transportul rutier se
Bunul mers al produc

ției precum și aprovizio
narea locuitorilor din Lu
peni depindea și de opera
tivitatea cu care se cură
ța zăpad,a de pe arterele 
de circulație ale orașului. 
La îndemnul comanda
mentului orășenesc, con
siliului Frontului De
mocrației și Unității

• ECATERINA SZILA- 
G1T, Lupeni: Avînd la- 
voarul de faianță din baie 
spart și un robinet .defect, 
înlocuirea lor, plus , o țeava 
de plumb de circa 50 de 
centimetri, la care se adau
gă și manopera, reparația 
valorează 352 lei. Vi s-au 
reținut deci, din pensie, 
200 de lei, urmînd să mai 
achitați restul de 152 de 
lei. Cînd veți achita aceas
tă sumă se vor înlocui la- 
voarul și robinetul defect. 
Dacă totuși lucrările nu 
se vor efectua operativ și 
de calitate, nici după achi
tarea sumei respective, re
veniți. , ; 

zăpadă. Printre cei ce au 
participat în permanență 
la curățirea zăpezii se nu
mără Alexandru . f’inzaru, 
loan Cojocaru, Andrei Al- 
bu, toți de la I.M. Uricani, 
Ion Bututescu, Maria Troz- 
nai, Elisabeța Monori, Ma
ria Vențer și mulți alții. 
Fără a-i arăta nominal, 
au existat și dintre aceia 
care au participat la „bă
tălia zăpezii..." privind 
dc după perdele. Ii aștep
tăm și pe aceștia să se 
alăture celor mulți, deoa
rece „bătălia zăpezii11 con
tinuă. Altfel, în știrea ur
mătoare vom face' Și re
feriri mai concrete.

Eftimie MARDARE,
Uricani

din cartier. Zăpada din 
stația de autobuz a fost 
curățit® și apoi s-a presă
rat nisip, astfel îneît urca
rea și eoborîrea călători
lor se face fără pericol de 
accidentări. In plus, s-a 
curățit zăpada și la tre
cerea de pietoni spre gră
dinița de copii numărul 9 
din cartier. Merită sub
liniat faptul că cetățenii au 
fost ajutați în aceste ac
țiuni de un grup de elevi 
de la Școala generală nr. 
7, aflată în acest cartier.

Ana IACONI, 
Petroșani

desfășoară normal
Socialiste, locuitorii au par
ticipat în număr impre
sionant la acțiunea de desză
pezire. Și, după cu ni afirmau 

'Theodor Tora și Nicu Fie
rea, responsabili d<> uni
tăți alimentare, aprovizi
onarea populației a fost a- 
sig urată în mod ritmic.

Avram MICA, 
Lupeni

Cetățeni !
; Interveniți prompt 
j pentru curățirea 

zăpezii !
; Ieri a reînceput să
? ningă. Zăpada anteri- ț 
: oară, curățită de pe ca- 5 
ș rosabil, în unele zone | 
: de pe trotuare a rămas 
: sub' formă de movile de 
; gheață, greu de spart. 5 
5 Unii cetățeni și lucră- ;• 
î tori din rețeaua comer- 1 
î cială și de prestări de ș: 
: servicii nu au interve- | 
= nit Ia, timpul potrivit | 
: pentru curățirea imedia- 
; tă a zăpezii. S-o cură- | 
î țăm acum, i m e <1 i a t, | 
j pentru a asigura o bu- s 
; nă circulație și desfășu- | 
i rarea normală a între- | 
; gii activități economi- ;
i co-sociale. |
| Să acționăm proirt» , | 
i cu toată energia și cu | 
I toate mijloacele pentru | 
I a curăța trotuarele de |
• zăpadă, porțiunile din |
i fața instituțiilor, locu- | 
| ințelor, unităților co- | 
i merciale și prestatoare » 
! de servicii. |
; In stațiile de auto- | 
: buz, pe alocuri, urca- | 
: rea și coborîrea din j 
i mijloacele de transport | 
i este îngreunată dato- | 
j rită zăpezii Șt gheții ne- | 
I curățite. Facem un apel î
• călduros să fie pre- 1
• sărate și în stații ma- | 

■’ teriale antiderapante — j 
: nisip și zgură. Gospoda- 5 
: rii trebuie să asigure j 
î mai buna curățire a ză- ■ 
| pezii din zona stațiilor, | 
! a refugiilor pentru o- î
: prirea autobuzelor. (V.S.) ;
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Lucrările 
al Fr 

și

Conferința pe țară 
a Organizațiilor Democrației 

și Unității Socialiste
(Urmare din pagina I)

(Urmare din pagina I)

capabilei să răspundă nece
sităților noii, etape de dez
voltare a patriei. însemnată 
contribuție la unirea, sub 
conducerea partidului, a 
forțelor întregului popor în 
marea operă de ridicare a 
României pe noi trepte de 
progies și civilizație.

Ora 9. La sosirea m ma
rea sală a Palatului Repu
blicii, care găzduiește ' lucră-, 
rile Congresului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ceilalți 
conducători de partid și de 
stat sînt întîmpinați cu 
urale și. ovații, puternice. 
Intr-o atmosferă de emo
ționant elan patriotic și 
revoluționar, se scandează 
cu entuziasm „Ceaușescu 

—.- P.C.R.", „Ceaușescu și 
poporul". Inima națiunii 
bate în acest ritm, ritmul 
unității și demnității. Cei" 
prezenți dau din nou ex
presie sentimentelor de a- 
dîneă stimă și prețuire fa
ță de partid, față de secre
tarul său general care își. 
dedică, neobosit, întreaga 
viață progresului țării, bu
năstării poporului, creșterii 
prestigiului: patriei socia
liste în lume, bărbatul po
litic , ale cărui iniția
tive deschid, de fiecare 
dată, pagini noi în istoria 
României.

Este- intonat Imnul de 
Stat al Republicii Socialis
te România.

Tovarășul Ștefan Voitec, 
în numele și din însărci
narea Consiliului Național, 
a deschis lucrările celui 
de-al doilea Congres al 
Frontului Unității Socialiste.

La lucrările Congresului 
participă. 2 817 delegați și 
425 invitați, veniți din 
toate Județele țării, repre- . 
zen.tînd organizații de 
partid, organizațiile proprii 
și organizațiile componente 
ale F r o nt u 1 u i, toa
te categoriile sociale ale 
țării, muncitori, țărani, in

telectualii actiyiști de par
tid, de stat și ai 
organizațiilor de masă și 
obștești, tineri și vîrstnici, 
bărbați și femei, români, 
maghiarj, germani și 
de alte naționali
tăți, reprezentanții tu
turor forțelor sociale ale 
națiunii noastre socialiste.

In continuare, delegații 
au ales, în unanimitate, 
prezidiul și organele de 
lucru a'e Congresului.

A fost adoptată apoi, în 
unanimitate, ordinea , de 
zi a Congresului :

1 Raport privind activi
tatea Frontului Democra
ției și Unității Socialiste 
de la primul. Congres și 
sarcinile ce-i revin in rea
lizarea hotărîrilor celui 
de-al XII-lea Congres al . 
P.C.R., a Programului 

Partidului Comunist Român 
de făurire a societății so
cialiste multilateral, dez
voltate și înaintare a 
României spre comunism.

2. Programul de măsuri 
pentru organizarea și des
fășurarea alegerilor gene
rale de deputați în Marea 
Adunare Națională și con
siliile populare.

3. Proiectul Manifestului 
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste pentru 
campania electorală in a- 
legerile generale de1 depu
tați pentru Marea Adunare 
Națională și consiliile 
populare.

4. Unele modificări ale 
Statutului Frontului De
mocrației și Unității So
cialiste.

5. Alegerea Președinte
lui Frontului Democrației 
și Unității Socialiste.

6. Alegerea Consiliului 
Național al Frontului De
mocrației si Unității Socia
liste.

7. Conferința pe țară a 
organizațiilor Democrației 
și Unității Socialiste de a- 
legere a Comitetului Cen
tral.

Congresul a aprobat, de

asemenea, Regulamentul 
privind desfășurarea lu
crărilor, care prevede șe
dințe plenare, activități. în 
șase comisii de lucru, pre
cum și Conferința pe țară 
a Organizațiilor Democra
ției și Unității Socialiste.

In aplauzele i și, ovațiile 
celor prezenți a luat cu- 

. vîntul tovarășul N colae 
Ceaușescu, secretar general 
at- Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republi
cii Socialiste România, pre
ședintele Frontului Demo
crației și Unității Socialiste.

Urmărită cu cea, mai ma
re. atenție, pu deosebit in
teres, expunerea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu a 
fost în dese rindur sub
liniată cu îndelungi aplau
ze, cu urale și ovații,

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu s-a-ter
minat. Cei prezenți au 
ascultat ultimele cuvinte 
ale discursului în picioare, 
aplaudîhd furtunos, ascul- 
tînd cu emoție și iarăși a- 
plaudînd, ovaționînd
„Ceaușescu ■ și poporul", 
eonstituindu-se într-o ade
vărată inimă a inimii na
țiunii noastre.

Sala Palatului Republicii 
. încărcată de semnificații 

istorice, pare acum o Cim- 
pie a Libe. lății, una din 
pateticele și fierbințile 
cîmpii ale luptei noastre 
pentru libertate și demo
crație, luptă împlinită și 
în acest forum național.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se îndreaptă că
tre locul său din prezidiu, 
purtat de valul solidar al 
ovațiilor și uralelor tuturor 
celor prezenți și care se 
recunosc pe de-a-ntregul 
în ideile acestei cuvîntări.

In partea a doua a lucră
rilor ședinței de dimineață, 
conduse de tovarășa Corne

lia Filipaș, s-a trecut la 
dezbaterile generale asupra 
problemelor înscrise ia or
dinea de zi, precum și a ■.do
cumentelor difuzate în prea
labil în scris delsgaților.

Au luat cuvîntul tovarășii 
Petre Lungu. delegat al ju
dețului Hunedoara, Nicolae 
Flora, delegat al municipiu
lui București, Angela Sin- 
cu, delegat al județului Olt. 
Aurel Duca, delegat al, U- 
nitinii Generale a -Sindicate-' 
lor din România, Elisavota 
Jicărean, delegat al județu
lui Alba,, Constantin Lefter, 
delegat al județului Ga
lați, acad. Constantin Ar
seni. delegat al municipiu
lui București, Maria Chiroș- 
<a. delegat al județului Sur 
eeava, Gheorglie Lccuță, de
legat al județului Timiș, 
Ion Tutunaru. delegat al 
județului Gorj, Elena Pe- 
ter. delegat al .județului, 
Cluj, George Macoveșcu, 
delegat al Uniunii Scriitori- , 
lor, Virginia Creții, delegat 
al județului Dolj, Victor Sa
bini,, delegat al Asociației 
Oamenilor de Știință Bucu
rești, Maria Laiu, delegat al 
județului Arad, Ion Pîrvan, 
delegat al județului Dîm
bovița, Gheorghe Roșu, de
legat al Uniunii Centrale, 
a Cooperativelor de Con
sum.

In continuare,. Congresul 
a votat in unanimitate com
ponența numerică a Consi
liului Național al Frontu
lui Democrației și Unității 
Socialiste.

După-amiază, . lucrările 
s-au desfășurat în cele 
șase comisii de lucru ale 
Congresului.

Tot în cursul după-amie- 
zii, a avi.it loc Conferința 
pe țară a organizațiilor de
mocrației și unității socia

liste.
Lucrările Congresului 

continuă.

loc dezbateri, in cadrul că
rora tui luat cuvmtui ; 
ConștâiițiȚ .Munteanu, dele
gat al județului Galați, 
Floare Porumb, delegat, al 
județului Bihor, Emil Ale
xa. delegat, al județului 
Vaslui, Lazăr Boleanțu, de
legat al județului. Timiș, 
Jeno K.olczo,, delegat al ju
dețului Co vasna, Elșna Pop 
Dan, delegat al municipiu
lui București, loan Toda.ș- ‘ 

„ță, delegat al. județului Su
ceava.'Gheorghe Suciu, de
legat al județului Maramu
reș, Maria Stanciu, delegat 
âl județului Constanța. Va.
.sile' Coman, episcopul or
todox al Oradei, Silvia 
Pandrea, delegat al jude
țului Sibiu,. Silvius Sodici, 
Relegat al județului Arad, 
Ana Agapian, delegat al 
județului Argeș, Gică Ri- 
zea, delegat al județului 
Vrancea, Tatiana Hurjui, 
delegat al județului Iași, , 
Alexandru Oprean, delegat 
al -județului Alba, Stan 
Giucă, delegat al munici
piului București, Ion Dia- 
conescu, delegat al județu
lui Dîmbovița. Frederich 
Ilartlr, delegat al județului 
Brașov, Dorina Trăistaru, 
delegat al județului Gorj, 
Nicolae : Oprea, delegat al 
județului Prahova.

In cuvîntul lor, pârtiei- . 
panții la Conferința pe țară 
a Organizațiilor Democra
ției și Unității Socialiste 
și-au exprimat acordul u- 
nanim cu tezele și ideile 
de inestimabilă valoare teo
retică și practică cuprinse 
în expunerea prezentată în 
fața celui de-al II-lea 
Congres al Frontului De
mocrației și Unității Socia
liste de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, președintele
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste din țara 
noastră.

Exprimînd voința Unani
mă a celor aproape 2 ăoo ooo 
membri ai Organizațiilor 
Democrației șl Unități; So
cialiste, participativii la 
Conterințâ au dat o. înaltă 
apreciere preocupării per
manente a ' tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru 
lărgirea democrației socia
liste, pentru perfecționarea 
continuă a cadrului organi
zatoric de participare a 
maselor la conducerea so
cietății, pentru - afirmarea 
plenară a personalității u- 
mane. Cei care au luat cu
vîntul și-au manifestai a- 
cordul deplin cu măsurile 
luate pe baza propunerile*/'- 
secretarului general / • 
partidului privind îmbună
tățirea activității Frontului 
Democrației și Unității So
cialiste, care creează un ca
dru larg democratic de 
participare a tuturor cetă
țenilor patriei — români, 
maghiari, germani și de 
alte naționalități — la vasta 
operă de înflorire a națiu
nii noastre socialiste. 7

Participanții la dezbateri 
și-au exprimat hotărîrea și 
angajamentul lor ferm de 
a-și aduce o contribuție tot 
mai mare la realizarea po
liticii partidului, la înfăp
tuirea hotărîrilor și Direc
tivelor Congresului al 
XII-lea al Partidului Co
munist Român și ale Con
gresului Frontului Democra
ției și Unității Socialiste.

Delegații la Conferință 
au ales, apoi, în unanimi
tate, Comitetul Central al 
Organizațiilor Democrației 
și Unității Socialiste, for
mat din 209 membri. In 
prima plenară, Comitetul 
Central a ales Biroul Exe
cutiv, alcătuit din 19 nieni- 
bri.

In încheierea lucrărilor, 
participanții la Conferință 
au adoptat, într-o atmosfe
ră de mare însuflețire, o 
telegramă, adresată tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România. ...

„CUPA BRAȘOVIA" LA 
SCHI FONDin lu/mg

instrumentelor de 
ratificare a 

Convenflel între 
România șl R.D. 6.

BERLIN J7 (Agerpreș). — 
La 17 ianuarie a? avut loc la 
Berlin schimbul instrumen
telor de ratificare a Con
venției între Republica So- 
cialistă România și Republi-. 
ca Democrată Germană 
privind soluționarea și pre
venirea cazurilor de dublă 
cetățenie, semnală la Bucu
rești la 20 aprilie 1979. 
Schimbul a fost efectuat de 
Gheorghe Tache, ambasado
rul țării noastre la Berlin, 
și Klaus Willerding, adjunct 
al ministrului afacerilor ex
terne al R.D.G.

U‘R>S-S- Ambasadorul României a fost 
primit de vicepreședintele Prezidiului 

Sovietului Suprem
. f

Brejnev, relațiile de prie
tenie, solidaritate și cola
borare multilaterală dintre 
P.C.R. și P.C.U.S., dintre 
România și Uniunea So
vietică se vor dezvolta și 
amplifica continuu, în in
teresul popoarelor celor 
două țări, al cauzei genera
le a socialismului -și păcii 
în lume.

MOSCOVA 17 — Trimi
sul Agerpres, M. Chebeleu, 
transmite : vicepreședinte- 
le Prezidiului 
Suprem 
P. G. 
primit 
Badrus, ambasadorul , ex
traordinar și" plenipoten
țiar al. Republicii Socialis- 
te România, în legătură cu 
încheierea misiunii sale 
în Uniunea Sovietică.

In cadrul convorbirii ca
re a avut loc cu acest pri
lej de ambele părți s-a ex
primat convingerea că, ac- 
ționîndu-se în spiritul în
țelegerilor convenite între 
conducătorii 
partide și țări, 
Nicolae Ceaușescu și L.

Sovietului 
al U.R.S.S., 

Ghilașvili, l-a 
pe Gheorghe

celor două 
tovarășii 

I.

Reuniune O. P. E. C
VIENA 17 (Agerpres). .. .. ___ ___

— Miniștrii de finanțe . ai . zavantajate de majorarea 
Organizației Țărilor Expor
tatoare de Petrol (OPEC), 
reuniți la Viena, au hotărît 
majorarea cu 800 milioane 
dolari a Fondului special 
al OPEC, destinat acordării 
de credite statelor în curs

de dezvoltare cele mai de-

prețului petrolului pe piața 
mondială.

Agenția Reuter informea
ză că s-a hotărît, de aseme
nea, transformarea. Fondu
lui special într-o Agenție in
ternațională de dezvoltare.

Prima întrunire PANA

Eforturi pentru decolonizarea 
informației

LUANDA 17 (Agerpres). 
In localitatea angoleză Lo- 
bito va avea loc, între 18 
și 22 ianuarie, prima reu
niune a Consiliului inter- 
guvernamental al Agenției 
panafricâne de informații 
(PANA), a cărei constitui
re a fost hotărîtă în apri
lie 1979, la .Addis Abeba — 
informează agenția

ANGOP. înființarea PANA 
șe încadrează în contextul 
eforturilor depuse de țări
le continentului, ca și de 
cea mai mare parte a sta
telor în curs de dezvoltare, 
pentru decolonizarea - in
formației — termen prin 
care se înțelege reflectarea 
în mod adecvat a realități
lor din Africa.

SINDICATELE SIDE- 
RURGIȘTILOR BRITA
NICI au avertizat că, în 
cazul în care nu vor ii ac
ceptate propunerile lor 
privind reglementarea con
flictului de muncă de la 
corporația „British Steel", 
din sectorul public, este 
posibil ca grevei celor 
100 000 de lucrători ai a-' 
cestei firme săi se alăture 

jși siderurgiștii din oțelări- 
ile particulare.

LUIND CUVÎNTUL LA 
COTONOU, cu prilejul Zi
lei memoriei eroilor revo
luției benineze, președin
tele Republicii Populare 
Benin, Mathieu KereKbu, a 
relevat că poporul a dat 
dovadă, în timpul revolu- ________ ____
ției și în perioada care a președintele Frontului Pa-
urmat acesteia, de hotărî- triotic Zimbabwe, s-a în-

rea fermă de a apăra cu 
orice preț prefacerile in
tervenite în țară. ■

CE! ---------
22 000
de la uzinele
Barcelona — cel mai ma
re constructor spaniol de 
automobile- — au hotărît să 

: prelungească greva la care 
participă, începînd de joia 
trecută, informează agenția 

. Reuter. Greviștii revendică 
îmbunătățirea condițiilor 
de viață.

JOSHUA NKOMO, co-

APROXIMATIV 
DE MUNCITORI 

„Seat" din

; tîlniț la Salisbury cu lordul 
Soames, guvernatorul bri-

; tanic al Rhodesiei, — ijl- 
! formează agențiile UPI și

France Presse. Au fost e- 
xaminate probleme privind 
asigurarea respectării îrice-' 
târji focului în Rhodesia.

IN CADRUL TESTELOR
LA SOL la care este supu
să de mai multă vreme 
navetă spațială americană 
„Columbia", miercuri s-a 
dovedit necesara amînarea 
unui zbor simulat de re
venire pe Terra a vehicu
lului destinat misiunilor în 
spațiul circumterestru. 
După cum au declarat ex- 
perții NASA, amînarea 
zborului simulat de. reve
nire a fost determinată de 
defecțiuni.

Tinerele speranțe di | 
Valea Jiului se afirmu

Valea Rece din comuna 
Bran nu și-a dezmințit de
numirea nici în zilele de 
12-13 ianuarie a.c., data 
Ia care s-a desfășurat tra
diționala competiție de 
schi fond dotată cu „Cu- 
pa Brașovia". Printre 
cei 267 concurenți, re
prezentanții Văii Jiului, 
sportivi legitimați Ia Clu
bul sportiv școlar din Pe
troșani au avut o compor
tare bună. Revelația con
cursului a fost elevul A- 
drian Flaidăr de la Liceul 
Vulcan care a cucerit lo
cul 1 la categoria băieți I, 
iar pe locul Vi s-a clasat 
Ernest Czimbal'moș de la 
aceeași unitate școlară.' 
La fete I: Gabriela Pop 
a ocupat locul IV, iar Lu
minița Trandafir . locul ' 
XVI. La copii I: Ion Cri- 
șu și Ion Frîncu au ocupat 
locurile VIII și respectiv 
IX.

La fete II Valea Jiului a 
ocupat locul IV prin Lucia 
Scurtu, locul XIII prin Pau
lina Frîncu și Voica Am- 
za, XXV. La juniori Is. 
Iancu Popescu a ocupat lo
cul XVII, iar junioara II 
Elena Căpîlnean s-a situat 
pe un binemeritat loc VI, 
avînd înainte doar com
ponentele lotului republi
can. Ștafeta fetelor a ocu
pat locul II, iar a băieților 
locul IV. (Prof. A IMLING)
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