
„Se poate afirma cu 
deplin temei că toate 
documentele prezentate 
Congresului al XIH-lea re
prezintă voința întregului 
partid, răspund intereselor 
vitale ale întregului nostru 
popor-.

(din Raportul
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CONGRESUL AL XIII-LEA AL P.C.R.
Miercuri dimineață, Con

gresul al XIH-lea al Parti
dului Comunist Român 
și-a reluat lucrările în 
plen, dezbătînd, cu înaltă 
exigență și responsabilita
te partinică probleme de 
excepțională însemnătate 
pentru prezentul și viitorul 
țării, pentru edificarea so
cietății socialiste multila
teral dezvoltate pe pămîn- 
tul României și înaintarea 
spre comunism.

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
dm prezidiul Congresului 
au fost întîmpinați, la so
sirea în Sala Palatului, cu 
puternice și îndelungi a- 
plauze. Intr-o atmosferă 
de intensă vibrație patrio
tica, cei prezenți au ova
ționat cu însuflețire pentru 
partidul nostru comunist 
și secretarul său general, 
reafiimînd nețărmurita 
lor dragoste, profunda sti
mă și prețuire față de to
varășul Nicolae Ceaușescu.

La lucrări au fost pre
zente delegațiile de pest« 
hotare, invitate să partici
pe la înaltul forum al co
muniștilor români.

In prima parte, dezbate
rile în plenul Congresului 
au fost conduse de tovară
șul Iosif Szasz.

Au luat cuvîntul tovară
șii Emil Bobu, delegat al 
organizației județene de

partid Dolj, Petru Vasile 
Uscat, delegat al organiza
ției județene de partid Ca- 
raș-Severin, N i c u
Ceaușescu, delegat al or
ganizației județene de 
partid Buzău. Veronica 
Ciobănete, delegat al orga
nizației Județene de partid 
Constanța, Gheorghe David. 
delegat al organizației ju
dețene de partid Teleor
man, Leonard Constantin, 
delegat al organizației ju
dețene de partid Iași, Tra
ian Morariu, delegat al or
ganizației județene de 
partid Bistrița-Năsăud, Io- 
viț Ioan Popescu, delegat 
al organizației de partid a 
municipului București, Ro
diră Pușcașii, delegat al or
ganizației județene de par
tid Satu Mare, Dumitru Pa
vel, delegat al organizației 
județene de partid Tulcea, 
Haidu Gyozo, delegat al 
organizației județene de 
partid Mureș, Gheorghe 
Dinu, delegat al organiza
ției județene de partid Pra
hova.

Lucrările desfășurate du
pă pauză au fost conduse 
de tovarășul Gheorghe O- 
prea, care a informat, că, 
pe adresa Congresului al 
XIH-lea al Partidului Co
munist Român, a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu per
sonal, au sosit. 13 663 tele
grame și scrisori, prin ca
re organe și organizații de

partid, de masă și obștești, 
organe de stat, colective de 
oameni ai muncii din in
dustrie, agricultură, îiivă- 
țămînt, știință, artă și 
cultură, sănătate, unități 
militare, persoane din di
verse domenii de activita
te urează succes deplin lu
crărilor Congresului.

Intr-o unitate impre
sionantă — a spus vorbi
torul — autorii mesajelor 
reafirmă, cu entuziasm și 
nemărginită încredere, man
datul dat delegaților la 
Congres de către conferin
țele județene de partid, ca 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales în 
funcția supremă de secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, garanția 
înfăptuirii idealurilor noas
tre socialiste și comuniste.

Telegramele exprimă an
gajamentul ferm al orga
nizațiilor de partid, al co
lectivelor de oameni ai 
muncii de a face totul pen
tru traducerea în viață a 
mărețelor sarcini ce le re
vin din magistralul Raport 
prezentat Congresului de 
tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu și din celelalte 
documente ce vor fi adop
tate de Congresul al XIH- 
lea al partidului.

In numele participanți- 
lor, au fost exprimate cele

(Continuare în pag. a 3-a)

Magistralul Raport prezentat de 

tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU la înaltul forum al partidului 

Ample înfăptuiri socialiste obținute de popor 
in epoca edificării noii orînduiri

In mod deosebit de sugestiv, Raportul 
prezentat de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în 
prima zi a lucrărilor Congresului a fă
cut bilanțul înfăptuirilor obținute de po
porul nostru în perioada acestui cinci
nal, perioadă dominată de o vastă ac
tivitate politică și organizatorică desfă
șurată de partid, pentru realizarea o- 
biectivelor acestei etape. Au fost rele
vate succesele înregistrate în toate ra
murile economiei naționale, apreciindu- 
se că pe întregul cincinal se va obține 
creșterea producției industriale într-un 
ritm anual de aproape 6 la sută și a pro
ducției agricole cu aproape 5 milioane 
tone față de cincinalul precedent. Indus
tria a continuat să se. dezvolte, consti
tuind factorul dinamizator al întregii 
economii naționale. Sînt evidențiate, în 
acest context, realizările importante ob
ținute în dezvoltarea bazei de materii 
prime și energetice prin creșterea, față 
de 1980, a producției de energie electri
că cu 14 la sută și a producției de căr
bune de peste două ori.

„Ceea ce trebuie să subliniem în mod 
deosebit — s-a arătat în Raport — sînt 
marile schimbări calitative care au avut 
loc în acest cincinal în industria noas

tră socialistă. Pe baza măsurilor și pro
gramelor adoptate, s-au obținut succese 
importante în îmbunătățirea calității și 
ridicarea nivelului tehnic al producției, 
precum și în creșterea productivității 
muncii, care în industria republicană va 
fi în 1985 cu circa 29 la sută mai mare 
decît în 1980”. La baza acestor succese 
se află acțiunile întreprinse din inițiati
va și la indicația secretarului general 
al partidului cu privire la mai buna or
ganizare a producției și a muncii, mo
dernizarea tehnologiilor de lucru și 
perfecționarea forței de muncă, în pas 
cu noile cuceriri ale științei și tehnicii 
con temporane. Prin aplicarea fermă a 
politicii, de întărire a . bazei tehnico- 
materiale a societății, fondurile alocate 
pentru fondul de dezvoltare — de circa 
1150 miliarde lei — au c reat posibilita
tea ca pe întregul cincinal să intre în 
funcțiune peste 1850 noi capacități de 
producție, concomitent cu modernizarea 
celor existente. In acest an, întregul po
por a trăit sentimente de legitimă mîh- 
drie patriotică la inaugurarea Canalului 
Dunăre — Marea Neagră, realizare de 
cea mai mare importanță, care pune în

(Continuare în pag. a 3-a)
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MINA VULCAN. In- 
I ceputul lui noiembrie. 
’ In vederea preluării în 
I condiții mai bune și cu 
’ randament ridicat a căr- 
I bunelul, se impunea 
(consolidarea tuburilor 

între cotele 440 (dota- 
| toarele vechi) și 360, lu- 
• buri pe care se preia 
I întreaga producție de‘ 

cărbune de la orizon- 
| tui 480.
| Pînă la acea dată, 
(transportul cărbunelui

făcea pe coloane de 
| tuburi. Din cauza, unor 
I solicitări prea mari la 

care erau supuse, au a~ 
| părut unele . deranja- 
| mente în susținerea lor. 
J Era nevoie de o inter- 
- venție operativă pentru 
I ca transportul eărbune- 
I lui să se efectueze în 
| condiții optime.
| Gheorghe OLTEANU 

I (Cont. în pag. a 2-a)

* Minerii de la Uricani, 
ca dealtfel toți ortacii 
lor din Valea Jiului, ur
măresc cu viu interes 
desfășurarea lucrărilor 
Congresului al XIII-Iea 
al partidului. In imagi
ne, minerii din brigada 
condusă de Gheorghe 
Stoica (din cadrul sec
torului IV investiții), 
citind cu atenție pagini
le ziarului.

Foto:*Al. TĂTAR
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La I.M. LUPENI

Cel mai puternic co
lectiv minier din Valea 
Jiului — I.M. Lupeni — 
a obținut în cea de-a 
doua zi a lucrărilor înal
tului forum comunist 
al țării un record de 
producție: DIN A-
DINCURlLE MINEI 
LUPENI AU FOST EX- 
TRASE PESTE 7 700 
TONE DE CĂRBUNE, 
CU 532 TONE MAI , 
MULT DECIT SARCI
NILE DE PLAN ALE 

■ ZILEI. ' ?■■'

OB-
au

Zi de producție record 
în cinstea marelui eveniment politic 

din viața partidului și poporului
■ REZULTATE DEOSEBITE AU 

ȚINUT MINERII SECTORULUI III, care
extras peste sarcinile de plan ale lunii noiem
brie 13 500 tone de cărbune. Din rîndurile a- 
cestui sector S-AU REMARCAT MINERII DIN 
BRIGADA CONDUSĂ DE MIHAI BLAGA, 
care exploatează două abataje frontale echipa
te cu susținere mecanizată, de tipul SMA-2, 
utilaj modern fabricat la I.U.M. Petroșani, cu 
care a depășit ritmic productivitatea muncii 
cu 2 000 kg pe post.

■ MINERII SECTORULUI IV AU EX
TRAS SUPLIMENTAR SARCINILOR, DE LA

(Continuare î.i pag. a 3-a)
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Atașament profund, 
hotârîre angajantă 

de a urma cu devotament neclintit 
partidul și înțeleptul său conducător

. Din toate* localitățile Văii Jiului, din colectivele . 
de mineri, preparatori, constructori, din alte multe 
unități economice, din instituții și școli, precum și 
din partea unor organizații de partid, de masă și 
obștești, personal din partea unor oameni ai muncii, 
au continuat și ieri să fie adresate Congresului al 
XIII-Iea, tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul • 
general al partidului, numeroase și vibrante tele
grame, mesaje și scrisori. Prin conținutul lor în
cărcat de legitimă mîndrie patriotică, de gînduri 
angajante vizînd creșterea rodniciei activității pro
ductive și de educație, oamenii muncii de pe aceste 
meleaguri dau expresie sentimentelor lor de ne
țărmurită admirație și profund atașament față de ma
gistralul Raport prezentat de secretarul general al 
partidului la marele forum al comuniștilor români, 
dau totodată glas hotărîrii lor ferme de transpunere 
în viață a prevederilor proiectului de Directive su
pus spre- aprobarea Congresului. Semnatarii tele
gramelor și scrisorilor își exprimă, Intr-o impresio
nantă unitate de voință și Opțiune, hotărîrea de a 
susține din toată inima și. de a întări prin noi fap
te de muncă realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în funcția supremă de secretar general al partidului.

„Minerii, inginerii și teh
nicienii de la întreprinde
rea minieră Uricâni — 
se spune în telegrama a- 
cestui colectiv de muncă 
— se prezintă în fața parti
dului și a țării, în fața ma- 
relui forum a! comuniști
lor cu rezultate pe măsu
ra condițiilor create, re
zultate care atestă modul 
în care am înțeles să bene
ficiem de bogata zestre teh
nică din dotare. De la în

ceputul anului,, sarcinile 
de plan la producția fizică 
au fost depășite cu 10 000 
tone cărbune pentru cocs, 
în condițiile reducerii con
sumului la lemn de mină 
cu aproape 3000 mc și la 
energie electrică cu peste 
2 milioane kWh.

I’iin proiectul de Direc
tive ale Congresului a*

(Continuare în pag. a 4-a)
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UN SINGUR GÎND, O SINGURA VOINȚA

ÎNAINTAREA cu fermita te
PE DRUMUL PREFACERILOR SOCIALISTE 

deschis de marele forum comunist
TELEGRAMA

Congresului al XIII-lea 
al Partidului Comunist Român 

Tovarășului NICOLAE CEAUSESCU, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România 
București

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Dind expresie glodurilor și sentimen
telor de cea mai profundă și mai aleasă 
considerație și gratitudine ce vă păs
trează pentru totdeauna comuniștii și 
ceilalți oameni ai muncii de pe frumoa
sele meleaguri ale Văii Jiului, adresăm 
Congresului al XIII-lea al partidului 
nostru comunist, urările calde și sincere 
de succes deplin în desfășurarea lucrări
lor sale, împreună cu bucuria nețărmu
rită de care sîntem stăpîniți față de ho- 
tărîrea întregului nostru partid și popor, 
ca dumneavostră, mult iubite și stima
te tovarășe secretar general, cel mai de
votat fiu al națiunii noastre, conducăto
rul eminent, omul și comunistul cel mai 
revoluționar, personalitate proeminentă 
a vieții politice, economice și științifice 
românești și mondiale, să fiți reales în 
funcția supremă de secretar general al 
Partidului Comunist Român, drept ga
ranție sigură a mersului victorios al pa
triei noastre pe drumul luminos al socia
lismului și comunismului.

Avem deosebita plăcere de a vă rapor
ta că cei 20 delegați aflați la Congres, 
au mandatul unanim al comuniștilor și 
al întregii populații de aici, de a susține 
cu toată căldura, realegerea dumneavoas
tră în această înaltă funcție, fiind pe 
deplin convinși că partidul și poporul 
nostru vor avea în continuare în frun
tea lor pe bărbatul cel mai virtuos, mai 
clarvăzător și mai înțelept, care și-a 
consacrat întreaga sa viață și activitate 
cauzei nobile a celor ce muncesc — li
bertatea, suveranitatea și independența, 
fericirea și bunăstarea materială și spi
rituală, pacea și dreptatea socială.

Am urmărit îndeaproape și cu atenție 
maximă Raportul Comitetului Central 
cu privire la activitatea Partidului Co
munist Român în perioada dintre Con
gresul al XII-Iea și Congresul al XIII- 
lea și activitatea de viitor a partidului 
în vederea înfăptuirii obiectivelor dez
voltării economico-sociale în cincinalul 
1986—1990 și în perspectivă pînă în anul 
2 000 a României, precum și celelalte 
documente ale Congresului, pe care le 
aprobăm cu întreaga noastră ființă, vă- 
zînd în acestea inestimabila dumnea
voastră contribuție la inițierea lor și 
amprenta înaltei preocupări de care dați 
dovadă, ca nimeni altul, pentru înfăptu
irea celor mai nobile idealuri ale par
tidului și poporului nostru.

Vă rugăni să ne permiteți, mult iubi
te și stimate tovarășe secretar general, 
să folosim acest prilej minunat pentru 
a vă mulțumi, din adîncul inimilor, 
pentru sprijinul și ajutorul substanțial 
și generos pe care l-am primit din par
tea partidului și a dumneavoastră per
sonal în cele patru decenii care au tre
cut de la victoria revoluției de eliberare 
națională și socială, antifascistă și anti- 
imperialistă, dar mai cu seamă în peri
oada inaugurată de Congresul al IX- 
lea al partidului, care a deschis o epocă 
nouă în istoria contemporană a Româ
niei și pe care noi, asemenea tuturor

compatrioților noștri, o numim „Epoca 
Ceaușescu", epoca celor mai profunde și 
mai grandioase înfăptuiri pe toate pla
nurile. .

Acest ajutor l-am materializat fruc
tuos în scopul dezvoltării și moderniză
rii neîncetate a forțelor de producție, a 
înnoirii din temelii a localităților, extin
derea și modernizarea spațiilor de în- 
vățămînt și cultură, a unităților de o- 
crotire a sănătății și a rețelei comerci
ale, construirea de noi baze sportive și 
de * agrement, termoficarea orașelor, 
construcția de locuințe și drumuri de 
acces de Ia un capăt Ia altul al munici
piului și în alte scopuri majore pentru 
oamenii muncii,'

Sîntem în măsură să vă raportăm, 
mult iubite și stimate tovarășe secretar 
general, că înfăptuind consecvent indi
cațiile și orientările dumneavoastră pă
rintești, pe care ni le-ați dat în nume
roasele vizite de lucru efectuate în Va
lea Jiului și cu alte prilejuri, producția 
anuală de cărbune brut extras a crescut 
în cincinalul actual cu peste 1,7 milioa
ne tone, a utilajelor miniere cu mai mult 
de 200 milioane lei; s-au construit noi 
unități comerciale, spații de producție 
și de deservire a populației care ne per
mit să realizăm o producție marfă de 
aproape 9 miliarde Iei, cu mai mult de 
2 miliarde față de anul 1979. In prezent, 
mai mult de 95 la sută din oamenii 
muncii locuiesc în apartamente noi; în
treaga Vale a Jiului are o înfățișare ur
banistică modernă, devenind, așa cum 
dumneavoastră ați spus în urmă cu 7 
ani, un centru muncitoresc nou și înflo
ritor, cu o activitate și viață prosperă 
dominată de cele mai autentice binefa
ceri ale socialismului.

In aceste zile fierbinți, în care se des
fășoară lucrările celui mai mare forum 
al comuniștilor români, preocupările 
noastre sînt mai amplificate ca oricînd, 
în dorința și hotărîrea nestrămutată de 
a crea toate Condițiile pentru îndeplini
rea integrală a obiectivelor planului pe 
anul 1985 și în continuare în toate do-, 
meniile și sectoarele de activitate.

Ne angajăm, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al partidului, președintele Repu
blicii și Minerul nostru de Onoare, să 
acționăm în mod cu totul deosebit, cu 
întreaga competență și responsabilitate 
comunistă, pentru a transpune în viață 
sarcinile ce ne revin din programele pe 
cit de gradioase pe atît do viabile și de 
realiste, adoptate de Congresul al XIII- 
lea a! partidului și pentru a ne spori a- 
portul deplin la creșterea continuă a 
producției de cărbune și Ia realizarea 
pe această cale, într-un timp cît mai 
scurt, a deplinei, independențe energeti
ce a țării, precum și a celorlalte obiec
tive economice, sociale, politice și știin
țifice, menite să ridice, pe o treaptă su
perioară, calitatea vieții oamenilor, să 
conducă la Înălțarea patriei noastre dragi 
pe culmile însorite ale civilizației comu
niste și la creșterea aportului ei la asi
gurarea progresului general, a securi
tății și păcii în întreaga lume.

COMITETUL MUNICIPAL PETROȘANI 
al ■

PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Aneiiunea noastră minerească
RODNICIA FAPTELOR 

DE MUNCĂ
Lucrările celui de-al 

XIII-lea Congres al par
tidului, minunatele per
spective? de dezvoltare și 
progres ce se deschid 
pentru patria noastră 
constituie pentru formația 
noastră de lu
cru un puternic im
bold spre obținerea a 
noi' și importante succe
se în muncă. Astfel, în 
zilele desfășurării lucrări
lor înaltului forum co
munist al țării minerii 
din brigada pe care o 
conduc au extras peste 
prevederile de plan a- 
proape 500 tone de căr
bune, spor de producție 
obținut pe baza crește
rii productivității ■ mun
cii realizate la un nivel 
superior sarcinilor de 
plan. Concret, produc
tivitatea. muncii realizată 
în aceste zile s-a ridicat 
la 24 tone pe post, . ceea 
ce reprezintă o depășire 
de 3,5—4 tone pe post.

In felul acesta noi, 
minerii ne exprimăm de
plina adeziune la politica 
internă și externă a par
tidului înfățișată în ma
gistralul Raport prezen
tat de secretarul gene
ral al partidului în fața 
înaltului forum comu
nist al țării.

Sarcinile noastre, ale 
minerilor, ale Celor care 
ne desfășurăm activita
tea în industria carbo
niferă sînt foarte clar 
exprimate în Raportul 
comunist prezentat țării, 
unde tovarășul Nicolae 
Ceaușescu spunea: „Și 
în cel de-al 8-lea plan 
cincinal vom pune pe 
primul plan dezvolta
rea bazei energetice și

de materii prime — con
diție hoțărîtoare pentru 
progresul întregii eco
nomii naționale", con- 
cretizînd, „producția de 
cărbune va trebui să a- 
tingă cel puțin 100 mili
oane tone". Am reținut 
desigur că aceasta este 
cantitatea de cărbune pe 
care trebuie să o extra
gă minerii din întreaga 
industrie carboniferă a 
țării, dar o bună parte 
din această cantitate 
ne revine nouă, mineri
lor Văii Jiului, unul din
tre cele mai puternice 
bazine carbonifere din 
patria noastră. Or, pen
tru a ne duce la înde
plinire cu succes această 
importantă sarcină sub
liniată în Raportul la 
Congres, noi nu vom pre
cupeți nici un efort pen
tru valorificarea optimă 
a tuturor condițiilor cre
ate de partidul și statul 
nostru, a eforturilor fă
cute pentru dotarea la 
un înalt nivel tehnic a 
întreprinderilor noastre 
miniere.

Răspunsul nostru . mi
neresc nu poate fi altul 
decît faptele de muncă 
ce sînt concretizate în 
tonele de cărbune extras 
suplimentar prevederi
lor de plan. Astfel înțe
legem noi să susținem 
realegerea Minerului 
nostru de Onoare, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, în 
suprema funcție de se
cretar general al partidu
lui — chezășia avansă
rii ascendente a patriei 
spre cele mai luminoase 
orizonturi de progres și 
înflorire.

Constantin CIOBĂNOIU, 
miner, șef de brigadă 
la sectorul IV al I.M.

■. I’aroșeni

Manifestări 
omagiale

■ DEZBATERI. In a- 
ceste zile de puternică e- 
fervescență politică, în 
cluburile muncitorești, ia 
punctele de informare și 
documentare din între
prinderile și instituțiile 
Văii Jiului oamenii mun
cii din Valea Jiului parti
cipă la ample dezbateri ale 
documentelor Congresului 
al XIII-lea al partidului. 
Dezbaterile se desfășoară 
sub directa conducere a 
activiștilor de partid, de 
sindicat și U.T.C. urmărind 
deplina cunoaștere a con
ținutului de idei al acesto
ra. Dăm ca exemple dez
baterile organizate în ora
șele Vulcan și Lupeni, la 
întreprinderile1 miniere 
Paroșeni, Vulcan, Bărbă- 
teni și Ăninoasa, în cămi
nele de nefamiliști Live- 
zerii, Dîlja, Vulcan, Ani-
noașa.

E NUMISMATICĂ. Sec 
ția Petroșani ; a Societăți 
numismatice române a or
ganizat în cinstea marelui 
forum, comunist al patriei 
o expoziție de insigne și 
medalii cuprinzînd aspec
te ale vieții minerilor, al
te aspecte semnificative 
din Viața social-politică a 
țării. Expoziția este deschi
să pînă în ziua de 30 no
iembrie la Muzeul mine
ritului.

B EXPOZIȚIE. La ci
nematograful „Cultural" 
din Lupeni s-a deschis în 
aceste zile expoziția da 
artă plastică a pictorului 
Vasile Văsinc; lucrările sînt 
inspirate din viața și acti
vitatea oamenilor Văii Jiu
lui și sînt dedicate foru
mului comunist al țării.

■ CINEMATOGRAF. 
Propunîndu-și să înfățișeze 
publicului marile reali
zări ale României socîa 
liste între cele două con
grese, în toate cinemato
grafele Văii Jiului rulează 
în aceste zile filme docu
mentare inspirate din mun
ca și viața comuniștilor, 
ale întregului popor.

\ 
\ 
I
I
I
J turn umescu, 
T tehnic, și Petru ț director tehnic ... ț mecanici au hotărît 

\
I
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I
I 
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(Urmare din pag. D
Fapte de comuniști

defecțiunea 
la coloană, 
întrecere cu timpul, 
burile, 32 la număr, tre
buiau remontate pe sui
torul de mare înclinare 
ce face legătura între co
tețe 440 și 360, pe o lun
gime de aproximativ 70 
metri.

Marin Sirbu, Alexan
dru Tivadar, Gheorghe 
Tivdă, Dan Lupu, Vasi
le Rotam, Petrache Tu- 
fan, Paul Călugăreanu, 
Albert Incze și Constan
tin Coroi — ca să amin
tim doar pe cîțiva dintre 
cei 30 — au lucrat cu ab
negație, au prestat ore su
plimentare, * într-un cu-

Din acest moment a o- 
perat gîndirea tehnică a 
conducerii minei, a co
lectivului de oameni ai 
muncii de la sectorul - XII 
transport. Inginerii Cris
tian Dinescu, director 

Voinea, 
electro

mecanic, au hotărît ca 
lucrarea să fie încredin
țată spre executare sec
toarelor xii și Viii.

Comuniștii Alexandru 
Bușcan, adjunct șef sec
tor 
comitetului 
partid din cadrul secto
rului, și Grigore Moldo
van, șeful echipei de să- vînt n-au avut liniște pî~ 
pare puțuri, au organi
zat formațiile care urmau 
să acționeze pentru re
medierea deranjamentelor 
apărute la coloana de tu
buri.

Pentru cei 30 de mun
citori care s-au angajat 
să facă lucrarea, în cel 
mai scurt timp posibil,

XII, secretarul 
de

intervenită zontul 360, primele tone 
a început o de cărbune. Efortul de zi- 

Tu- le și nopți era, astfel, în
cununat de succes.

Nu putem încheia fă
ră a aminti numele ingi
nerului Ovidiu Avrames- 
cu, șeful sectorului XII, 
căruia îi aparține origi
nala idee de ancorare a 
tuburilor prin grinzi de 
TH, sau al lui Florea 
Pompiliu, inginer stagiar, 
care — de la suprafață 
— a organizat în cele mai 
bune condiții aprovizio
narea cu materiale a A- 
chipelor ce lucrau în sub
teran. -

— A fost mai mult 
decît o unire sufletească, 
ne mărturisea Alexan
dru Bușcan. A fost, mai 
bine zis, răspunsul pe 
care știu să-l dea comu
niștii atunci cînd sînt 
chemați să hotărască 
destinul producției de 
cărbune.

Și, intr-adevăr, 
niștii răspund, atunci 
cînd situații de acest gen 
le-o cer — prin fapte.

nă ce lucrarea n-a fost 
încheiată.

După 12 zile de efort, 
de lucru în condiții difi
cile, pe noua coloană de 
tuburi — consolidată și 
repusă în perfectă stare 
de a prelua producția — 
treceau, spre benzile 
transportoare de la ori-

comu-



«OI, 22 NOIEMBRIE 1984 Steagul roșu 3

CONGRESUL AL XIII-LEA. AL P.C.R.
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mai calde mulțumiri, urări 
de noi succese' în' activita
te celor care au adresat 
mesaje Congresului.

Delegații, și invitații au 
salutat cu vii aplauze a- 
ceste mesaje de salut.

In continuarea dezbate
rilor au luat cuvîntul to
varășii Gheorghe Radules
cu, delegat al organizației 
județene de-partid Dîmbo
vița, Diamanta Laudoniu, 
delegat al organizației de 
partid a municipiului Bucu
rești, Ioachim Moga, dele
gat al organizației județe
ne de partid Cluj, Ștefan 
Andrei, delegat al organi
zației județene de partid 
Teleorman, Gizela Vlad, 
delegat al organizației ju
dețene de partid 
Covasna, S i m i o n 
Scutea, d e 1 e g a t al 
organizației județene de 
partid Sibiu, Maria Ghi- 
țulică, delegat al organiza
ției județene de partid 
Vrancea, Ludovic Fazekaș, 
delegat al organizației ju
dețene de partid Neamț. 
Ioan Mureșan, delegat al 
organizației județene de 
partid Sălaj, Richard Win
ter, delegat al organizației 
județene de partid Vaslui, 
Marin Ion, delegat al or

(Urmare din pag. 1)

lumină 'uriașa capacitate 
creatoare a poporului, care 
sub conducerea înțeleap
tă a partidului, în frunte 
cu secretarul său general, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a devenit tot 
mai cutezător în înfăptui
rea obiectivelor de anver
gură și de inestimabilă va
loare economică.

Bilanțul bogat al cinci
nalului actual cuprinde 
și mutațiile profunde pe
trecute în mineritul Văii 
Jiului, succesele colective- 

- lor de mineri repurtate în 
creșterea de la un an la 
altul a producției fizice 
de cărbune și îmbunătăți
rea celorlalți .indicatori 
calitativi și ai planului 
tehnic. Prin înfăptuirea 
măsurilor cuprinse în am
plul program de mecani
zare și modernizare a ex
tracției cărbunelui s-a 
ajuns ca un număr sub
stanțial de capacități pro
ductive să fie dotate cu 
utilaje moderne, la nivelul 
retor mai noi cuceriri ale 
tehnicii contemporane, din 

ganizației județene de par
tid Brăila, Vasile Pungan. 
delegat al organizației -ju
dețene de partid Brașov.

Cei care au luat cuvîntul 
au dat o înaltă apreciere 
Raportului prezentat de 
secretarul general al parti
dului, document progra
matic de o deosebită în
semnătate teoretică și 
practică, ce sintetizează în 
mod strălucit succesele de 
pînă acum și jalonează di
rectivele fundamentale ale 
dezvoltării viitoare a țării.

Pârtieipanții la dezba
teri au subliniat că, în pe
rioada actualului cincinal, 
țara noastră a înaintat 
ferm în direcția întăririi 
bazei tehnico-materiale, a 
modernizării industriei și 
agriculturii, a promovării 
susținute a progresului teh
nic, accentuării lăturilor 
calitative și creșterii efi
cienței economice în toa
te domeniile de activitate. 
Ei au subliniat că toate suc
cesele dobîndite în peri
oada care a trecut de la 
cel de-*al Xll-lea Congres 
al partidului sînt indiso
lubil legate de creșterea ro
lului conducător al parti
dului, de perfecționarea sti
lului și metodelor de mun
că ale organelor și organi
zațiilor sale.

care o bună parte sînt pro
duse ale industriei româ
nești. Minele Văii Jiului 
dispun în prezent de 43 
complexe mecanizate, 47 
combine de abataj și 57 
combine de înaintare, de 
numeroase alte instalații 
care asigură transportul 
mecanizat pe orizontală și 
verticală.
•■■■«■■Mt nai

AMPLE ÎNFĂPTUIRI
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„In concordanță cu ho- 
tărîrile Congresului al XII- 
lea și ale Conferinței Na
ționale — se arată în Ra
port — pentru fondul de 
consuni s-a alocat peste 
69 la sută din venitul na
țional, iar pentru fondul 
de dezvoltare circa 31 Ia 
sută. Pe această bază s-au 
asigurat înfăptuirea pro
gramelor de dezvoltare e- 
conomico-sociaiă și, în a- 
celași timp, ridicarea con
tinuă a nivelului de trai 
material și spiritual al 
poporului, țelul suprem al 
politicii partidului, esența 
societății socialiste". A fost

Cu înaltă responsabili
tate comunistă, vorbitorii 
au asigurat Congresul, pe 
tovarășul Ni colae 
Ceaușescu că oamenii mun
cii de pe întreg cuprinsul 
patriei vor acționa ferm 
pentru înfăptuirea, cu dă
ruire patriotică și spirit re
voluționar, a hotărîrilor is
torice ce vor fi adoptate 
de Congresul al XIII-lea.

Ședința de dimineață s-a 
încheiat cu un moment e- 
moționant. In sunete de 
trompete și ropote de to
be. în : sală și-a făcut apa
riția delegația Organiza
ției Pionierilor, pentru a 
prezenta Congresului salu
tul celor mai tinere vlăsta
re ale României socialiste 
și a aduce — în aceste zile 
de însemnătate istorică 
— omagiul lor fierbinte glo
riosului nostru partid co
munist, conducătorul în
cercat al poporului pe ca
lea luminoasă a socialismu
lui și comunismului. In ă- 
celași timp, copiii țării își 
reafirmă, cu toată căldura 
inimii lor tinere, sentimen
tele de nețărmurită dra
goste, stimă și recunoștin
ță față de tovarășul 
Nicolae Ceausescu, pentru 
copilăria fericită ce o tră
iesc în patria noastră în
floritoare și sub cerul ei 

asigurată creșterea retri
buției tuturor categoriilor 
de oameni ai muncii ast- 
fel incit în acest an re
tribuția reală este cu 6 la 
sută mai mare decît în 
1980, și se prevede ca la 
finele cincinalului să fie 
cu 8 la sută mai mare față 
de același an de referință. 
Au fost majorate, de ase

menea, pensiile cu circa 
6 la sută. S-a acționat pen
tru așezarea prețurilor pe 
principii economice, asi- 

țării. Prin prisma succe
selor raportate, poporul 
privește cu încredere în 
viitor, avînd deplina con
vingere că sub conduce- 

gurîndu-se menținerea a- rea înțeleaptă a partidu- 
cestora în limitele pianifi- lui, avîndu-1 în frunte pe 

tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, eminent con
ducător și om politic de

cate. ’ Justețea măsurilor 
întreprinse în acest dome
niu este pregnant dovedi
tă de faptul că în 1984 in
dicele evoluției prețurilor 
la bunurile de consum a 
fost mai mic decît cel pla
nificat. Trăsătura defini
torie a politicii de prețuri 
promovată de partid ește 
sugestiv exprimată de in
dicația secretarului ge
neral al partidului de a 

însorit, pentru înaltul pri
vilegiu pe care îl au de a 
se forma ca oameni la 
școala eroică a gîndirii și 
acțiunii patriotice, revolu
ționare a' secretarului ge
neral al partidului, exem
plu însuflețitor de muncă 
și viață al tineretului, al 
întregii națiuni. .Aseme
nea tuturor cetățenilor ță
rii, ei își manifestă dorin
ța arzătoare ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie 
reales în funcția supremă 
de conducere în partid, pen
tru a fi în continuare că
lăuza dreaptă și Sigură a 
tineretului, a întregului po
por, în grandioasa operă de 
edificare a prezentului so
cialist și a viitorului comu
nist al patriei. Copiii 
României se angajează, tot
odată, să devină fii vred
nici, demni și neînfricați 
ai-partidului, patriei și po
porului.

Mesageri ai acestor alese 
gînduri și simțăminte, 
membrii delegației — pio
nieri și șoimi ăi patriei — 
se opresc în fața Prezidiu
lui Congresului. Aici, sînt 
aliniate gărzi pionierești. 
Din rîndul delegației se 
desprind mai mulți copii, 
care,' îmbujorați de emoție, 
rostesc, cu voci cristaline, 
salutul Organizației Pio

se exercita și în continuare 
un control riguros asu
pra evoluției acestora, asi- 
gurîndu-se ca în 1985 și în 
anii următori să nu creas
că peste prevederile de 
plan corelate cu prețurile 
internaționale.

Bilanțul cuprins în Ra
port este deosebit de su
gestiv pentru a ilustra for
ța economiei noastre na
ționale, o economie clădită 
pe echilibrul ramurilor sa
le, pe dezvoltarea armo
nioasă și valorificarea re
surselor din toate zonele 

prestigiu internațional, 
vor fi înfăptuite neabătut 
obiectivele mărețe ce vor 
fi adoptate de Congres, 
obiective ce deschid noi o- 
rizonturi de bunăstare si 
civilizație națiunii noastre 
socialiste.

nierilor, exprimat în înari
pate versuri.

Salutul Organizației Pio
nierilor este primit c.u 
bucurie și satisfacție de 
participanții la marele fo
rum al comuniștilor ro
mâni.

Un grup de pionieri -și 
șoimi ai patriei urcă la 
Prezidiu, și oferă, cu deo
sebită afecțiune, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu 
buchete de flori.

Adresîndu-se tinerelor 
vlăstare, pionieri și șoimi 
ai patriei, tovarășul Gheor
ghe Oprea a spus :

• ,.Salutul adus de voi ce
lui mai înalt Forum al co
muniștilor, secretarului ge
neral al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu — 
cel mai apropiat prieten 
și îndrumător al copiilor 
și tineretului — dă glas 
dragostei și recunoștinței 
ce o purtați iubitului con
ducător al partidului nos
tru .Partidul Comunist 
Român, care se îngrijesc 
de creșterea și educarea 
voastră în spiritul nobile
lor idealuri ale uma
nismului socialist, ale co
munismului.

Partidul, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu vă înconjoară cu

J
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Să învățăm, să învățăm...
Să învățăm de la codri
Să ținem spada dreaptă-n mînă 
Cum își ține bradul ramurile.
Să învățăm de la munți ... .
■Să ținem fruntea sus
In fața popoarelor.
Să învățăm de la ape
Să cîntăm cîntecul neamului
Ce dăinuie în plai. »
Să învățăm de la oameni
Să prețuim libertatea
Și. dreptul de a fi.
Să învățăm de la comuniști
Ce înseamnă cutezanța revoluționară

' Și dăruirea.
Să învățăm de la istoricul Congres
Ce înseamnă a privi 
încrezători în Viitor.
Să învățăm de la OMUL ales de istorie 
Ce înseamnă omenia 
Și dragostea de tară.

Iulia CARAMETE, 
elevă, 

Școala generală nr. 7 
Petroșani

PRODUCȚIE RECORD 
(Urmare din pag. 1)

începutul lunii noiembrie, peste ; 
4 500 TONE DE CĂRBUNE. Și în această lu- i 
nă însemnate DEPĂȘIRI AU OBȚINUT MI- ! 
NERII care exploatează abataje frontale echi
pate cu tăiere si susținere mecanizată DIN I 
BRIGĂZILE CONDUSE DE TEODOR BON- 
CALO, PAUL GRASU, AUREL MANDA ȘI 
CONSTANTIN POPA, care în aceste zile par
ticipă la înaltul forum al comuniștilor, încre- 
dințîndu-li-se mandatul minerilor să susțină 
din toată inima realegerea în suprema funcție 
de secretar general al partidului a celui mai | 
iubit fiu al poporului, tovarășul Nicolae | 
Ceaușescu, Minerul de Onoare ăl tării.

■ ORTACII LUI CONSTANTIN POPA 
sînt alături de brigadierul lor care este pre- | 
zent la lucrările celui de-al XIII-lea Congres 
prin rodnicia faptelor de muncă. Ei au extras,
în cele două zile, aproape 500 TONE DE CĂR
BUNE PESTE SARCINILE DE PLAN.

■ BRIGADA CONDUSĂ DE PAVEL 
BUJOR din sectorul VI, prin exploatarea efî- 
cientă a complexului de susținere și tăiere i 
mecanizată a DEPĂȘIT PRODUCTIVITA- L 
TEA MUNCII PLANIFICATA CU PEȘTE 
1000 KG PE POST, extrăgînd suplimentar de
la începutul acestei luni, 3400 tone de căr
bune pentru cocs.

■ APROAPE 1 000 TONE DE CĂRBUNE 
AU EXTRAS SUPLIMENTAR ȘI MINERII 
SECTORULUI II, din rîndurile cărora S-A 
REMARCAT BRIGADA CONDUSĂ DE SI- 
MION RUS

aleasă grijă și dragoste pă
rintească, fac totul ca via
ța voastră să fie și mai 
luminoasă, să vă puteți 
bucura de o copilărie feri
cită, să deveniți construc
tori pricepuți ai edificiilor 
de mîine ale societății noas
tre socialiste, cetățeni de 
nădejde ai țării.

Vă mulțumim pentru 
caldele voastre urări și vă 
dorim să creșteți mari, să 
fiți cutezători în gînd și' în 
faptă, să acționați perma
nent în spiritul romantis
mului revoluționar, să fiți , 
întotdeauna gata a vă face 
datoria și a duce neabătut 
înainte făclia progresului 
pe pămîntul scumpei noas
tre patrii — Republica 
Socialistă România".

In aplauzele entuziaste 
ale asistenței și în acordu
rile îndrăgitului cîntec pio
nieresc „Patriei îi dăm o- 
norul", delegația celei mai 
tinere generații a țării pă
răsește apoi Sala Congresu
lui.

In cursul după-amiezii 
de miercuri, lucrările au 
continuat în cadrul celor 
8 secțiuni ale Congresului.

Lucrările Congresului 
continuă.
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Atașament profund, hotărîre angajantă
de a urma cu devotament neclintit partidul și înțeleptul său conducător
(Urinare din pag. I)

XIII-lea al partidului, a- 
n ui viitor va trebui să pre
gătim temeinic producția 
cincinalului 1986—1990,
pentru a contribui din plin 
la înfăptuirea programu
lui de dezvoltare a bazei 
de materii prime, la cuce
rirea cit mai grabnică a in
dependenței energetice a 
țării.

Noi, tnnerii mulțumim 
din suflet conducerii parti
dului, personal tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, pen
tru minunatele condi
ții de muncă și viață care 
ne-au fost create, pen
tru marile înfăptuiri ob
ținute de la Congresul al 
IX-lea al partidului, pe
rioadă care a intrat în 
conștiința națiunii româ
ne, sub simbolica denu
mire de „Epoca Ceaușescu".

Susținem și pe această 
cale mandatul dat delega- 
ților noștri la Congres, de 
adeziune la Hotărîrea Ple
narei C.C. al P.C.R. ca tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
Minerul nostru de onoare 
să fie reales în înalta func
ție de secretar general al 
partidului. Vedem în a- 
ceasta garanția dezvoltă- 

■ rii pe mai departe a tu- 
i turor ramurilor economi- 
; ei noastre naționale, în- 
i florirea și propășirea ne

contenită a scumpei noas
tre patrii, Republica So
cialistă România".

„Cu justificată mîndrie 
patriotică noi, preparato
rii din Valea Jiului — 
se arată în telegrama co
lectivului I.P.C.V.J. Petro
șani — am acordat delega- 
ților noștri la Congres man
datul de a vota ca dumnea- 
voruliă, cei mai iubit fiu 
a' natunii noastre, făuri
torul României moderne, 
să fiți reales de înaltul fo
rum al comuniștilor în 
funcția supremă de secre
tar general al partidului, 
considerînd aceasta ca o 
garanție a realizării năzu
ințelor noastre pentru o 
viață tot mai bună, pentru 
independența patriei și pa
ce în lume.

Raportăm Congresului 
că în ziua deschiderii lucră
rilor marelui forum al co
muniștilor am realizat 
10 000 tone de cărbune Spe
cial pentru cocs și semi- 
cocs necesar industriei 
noastre siderurgice. Ur- 
mînd sarcinile ce ne-au 
fost adresate în magistra
lul Raport. prezentat Con
gresului, ne angajăm să 
acționăm neabătut pentru 
transpunerea în viață a ho- 
tărîrilor ce vor fi adoptate 
de Congresul al XIII-lea al 
Partidului Comunist Ro
mân, a programelor de 

dezvoltare economico-soci- 
ală în profil teritorial 
pentru a contribui și mai 
mult ia asigurarea Side
rurgiei cu cărbune de cea 
mai bună calitate, la rea
lizarea independenței e- 
nergetice a țării, la pro
gresul general al scumpei 
noastre patrii —• România 
socialistă".

„Oamenii muncii de lă 
I.A.G.M.M. își exprimă ho
tărîrea fermă de a acționa 
neabătut pentru înfăptui
rea exemplară a hotărîri- 
lor ce vor fi adoptate de 
către cel de-al XIII-lea 
Congres al partidului, a 
programelor de dezvolta
re economico-socială în 
profil teritorial contribu
ind astfel la dezvoltarea u- 
nităților minere din ba
zinul Văii Jiului, la crește
rea continuă a producției 
de cărbune cocsificabil și 
energetic necesar economi
ei naționale — se arată în 
telegrama acestui puternic 
colectiv de constructori și 
montori din municipiul 
nostru.

In cinstea mărețului e- 
veniment din viața partidu
lui și poporului nostru — 
Congresul al XIII-lea — 
raportăm conducerii supe
rioare de partid și de stat 
realizarea unei producții 
globale (C plus M) în va
loare de 259,8 milioane lei, 

în condițiile reducerii pre
țului de cost la 1000 lei 
producție (C plus M) cu 
32,5 lei.

Mulțumim, din ' toată 
inimă, conducerii partidu
lui, personal tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru 
tot ce s-a realizat, pentru 
marile ctitorii înfăptuite 
în perioada pe care cu 
mîndrie o numim „Epoca 
Ceaușescu" și ne expri
măm totala adeziune și 
voința unanimă privind re
alegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în înal
ta funcție de secretar ge
neral al partidului, cheză
șie sigură a înaintării 
României pe noi trepte de 
progres și civilizație".

„Folosim acest minunat 
prilej — se spune în tele
grama Comitetului orășe
nesc Lupeni al P.C.R. — 
pentru a vă. exprima re
cunoștința fierbinte a mi
nerilor și a celorlalți oa
meni ăi muncii din vatra 
de cărbune a Lupeniului, 
care împlinește acum 100 
de ani de exploatare in
dustrială a combustibilu
lui solid,. pentru grija per
manentă și pentru ajutorul 

‘substanțial acordat în pe
rioada celor 40 de ani de 
construcție socialistă, aju
tor care ne-a permis să 
dublăm, în raport cu anul

1975, producția de huilă 
cocsificâbilă.

Concomitent cu dezvol
tarea producției de cărbu
ne s-au extins și moderni
zat celelalte unități econo
mice ale orașului: prepa- 
rația, I.F.A. Vîscoza, Țe- 
sătoria de mătase, între
prinderea de morărit și 
panificație, șantierul de 
construcții, comerțul de 
stat și cooperatist, rețeaua 
școlară și de ocrotire a să
nătății. In prezent orașul 
Lupeni are înfățișarea unei 
localități montane de înal
tă ținută urbanistică, în 
care se realizează produse 
și servicii către populație 
în valoare de peste 2,2 mi
liarde lei.

Uniți în cuget și în fap
te, minerii, preparatorii, 
chimiștii și ceilalți oameni 
ai muncii din orașul de 
pe malurile Jiului de Vest, 
vă asigură, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al partidului, președin
tele Republicii și Minerul 
de onoare al țării, că nu-și 
vor precupeți nici un e- 
fort pentru transpunerea 
în viață a sarcinilor hobi- 
le ce le revin din Progra
mul general adoptat de 
Congresul al XIII-lea, de 
dezvoltare și înflorire con

tinuă a patriei noastre ■ 
dragi — România socialis
tă".

Telegrame cu un conținut 
plin de însuflețire, de pu
ternică angajare muncito
rească, revoluționară, pen
tru a înfăptui neabătut po
litica partidului, mărețe
le obiective ce le va sta
bili Congresul al XIII-lea 
pentru edificarea patriei 
într-o etapă nouă, supe
rioară, a construcției socia
liste, au trimis, de aseme
nea, înaltului forum al 
partidului, alte numeroase 
colective din unitățile eco
nomice din Valea Jiului, 
din școli etc, cum sînt: în
treprinderile miniere Live- 
zeni și Valea de Brazi, ca
riera de extracție Cîmpu 
lui Neag, Secția de ex
ploatare și preparare a 
cuarțului Uricani, colecti
vul de forestieri de la 
U.M.T.C.F. Uricani, colecti
vul feroviarilor din Com
plexul C.F.R. Petroșani, 
colectivul constructorilor 
de mașini de la 
I.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani, 
consiliul oamenilor muncii 
din cadrul I.C.S.A. și A.P. 
Petroșani, colectivul de e- 
levi și cadre didactice de 
la Liceul de matematică- 
fizică Petroșani și alte 
multe unități economice și 
sociale, de învățămînt și 
cultură din Valea Jiului.
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Știri din țările

socialiste
• BELGRAD. Pe baza 

construirii de noi porturi 
și a extinderii celor exis
tente, precum și a achizi
ționării de noi nave, eco
nomia iugoslavă se orien
tează tot mai mult spre 
transporturile fluviale — 
menționează agenția Ta-

: niug, citînd concluziile u- 
nei consfătuiri ținute în 
această problemă în locali
tatea Portdroz.

întreprinderile iugoslave 
de profil, dispunînd de 833 
de nave cu un deplasament 
total de 625 000 TDW, au 
transportat, anul trecut, 
bunuri însumînd 20,8 mi
lioane tone.

• PRAGA. In aceste zile 
se împlinesc 25 de ani de 
la intrarea în funcțiune a 
Combinatului siderurgic 
din Kosice. In prezent, a- 
ceastă mare întreprindere 
a industriei grele produ
ce o treime din fonta, o- 
țelul și laminatele care se 
fabrică în R.S. Cehoslova
că.

Construcția combinatu
lui a schimbat înfățișarea 
Întregii Slovacii răsărite
ne, care, înainte, a fost una 
dintre cele mai înapoiate 
regiuni ale Cehoslovaciei.

• BERLIN. Electronica 
pătrunde tot mai mult în 
diferite sectoare ale econo
miei naționale a R.D. Ger
mane, inclusiv în industria 
extractivă. De la începutul 
actualului plan cincinal, 
utilajele Combinatului ex
tractiv din Senftenberg, 
districtul Cottbus, șu fost 
dotate cu circa 140 de sis
teme microelectronice și 
microcalculatoare, ceea ce 
a permis ridicarea conside
rabilă a eficienței activită
ții acestei unități. De men
ționat că, în prezent, com
binatul realizează aproa
pe două treimi din întrea
ga producție de cărbune 
brun al țării.

Acțiuni în favoarea păcii 
și dezarmării

WASHINGTON 21 (Ager- 
pres). — Congresul anual 
al coaliției de luptă pen
tru pace din Statele Uni
te „Mobilizare pentru su
praviețuirea omenirii", în
trunit la New York, a a- 
doptat un program de 
acțiune în favoarea de
zarmării nucleare, pentru 
înghețarea arsenalelor a- 
tomice. 1’artic.ipanții, re- 
prezcntînd organizații ob
ștești din 30 de state ale 
S.U.A., au convenit asu
pra organizării unei ample

Creșterea tensiunii în America Centrală 
răspîndește îngrijorare în lume

BRUXELLES 21 (Ager- 
pres). — Miniștrii de ex
terne din țările membre ale 
C.E.E., reuniți la Bruxel
les, și-au exprimat „adîn- 
ca preocupare față de creș
terea tensiunii în America 
Centrală și au cerut tuturor 
părților să dea dovadă de 
cea mai mare reținere", 
transmite agenția Reuter.

SECRETARUL GENE
RAL AL O.N.U., Javier Pe
rez de Cuellar, a recoman
dat Consiliului de Securi
tate să prelungească, pen
tru? o perioadă de încă șase 
luni, mandatul Forțelor 

. Națiunilor Unite de obser
vare a dezangajării milita
re în zona înălțimilor Go
lan (FNUOD).

R.P. CHINEZĂ A ADE
RAT la Convenția privind 
interzicerea perfecționării, 
producției și stocării ar
melor bacteriologice (bio
logice) și a toxinelor și 
distrugerea lor — relatea
ză . agenția China Nouă. 
Instrumentul de aderare — 

campanii, pe întreg teri
toriul țării, pentru a se pu
ne capăt fabricării și am
plasării de arme nucleare.

☆
LISABONA 21 (Agerpres) 

— In cadrul unei conferin
țe de presă care a avut loc 
în capitala Portugaliei, 
conducerea Partidului E- 
cologiștilor din această ța
ră a cerut autorităților să 
proclame orașul Lisabona 
teritoriu fără arme nuclea
re.

Intr-o declarație în acest 
sens, țările centroameri- 
cane sînt chemate să reia 
negocierile în vederea fi
nalizării „Tratatului de 
pace și cooperare în Ame
rica Centrală", elaborat de 
Grupul de la Contadora 
(Columbia, Mexic, Pana
ma și Venezuela).

semnat de ministrul afa
cerilor externe, Wu Xue- 
qian — a fost remis, la 
15 noiembrie, pe cale di
plomatică, Statelor. Unite, 
Uniunii Sovietice și Marii 
Britanii — țări depozitare 
ale Convenției.

LA PANMUNJON S-AU 
DESFĂȘURAT CONTAC
TE PRELIMINARE între 
delegațiile societăților de 
Cruce Roșie dip R.P.D. Co
reeană și Coreea de Sud, 
în vederea reluării convor-

Realități 
social-economice 
din țările în curs 

de dezvoltare
Guvernul ghanez a anun

țat că a adoptat un pro
gram de exploatare rațio
nală a pădurilor și de mo
dernizare a industriei de 
prelucrare a lemnului. Ast
fel, se prevede ca, paralel 
cu valorificarea în conti
nuare a arborilor de esen
țe prețioase, să fie efec
tuate împăduriri pe întinse 
suprafețe. Totodată, se 
proiectează construirea u- 
nor fabrici de prelucrare a 
lemnului.

*

In Argentina a fost elabo
rat un program de exploa
tare a zăcămintelor de mi
nerale utile. Printre cele 
mai importante proiecte 
se află cel care se va a- 
plica în provincia San 
Juan, unde există rezerve 
de cupru estimate la 800 
milioane tone.

I
I

I
I

birilor dintre speietățile de 
Cruce Roșie ale celor două 
părți — transmite agenția 
ACTC. Cu acest prilej, re
prezentantul părții R.P.D. 
Coreene a propus, printre 
altele, ca prima rundă a 
convorbirilor propriu-zise 
să aibă loc la Seul, iar 
următoarea, la Phenian.

VIITOAREA REUNIU
NE ECONOMICĂ la nivel 
înalt a principalelor șapte 
țări occidentale industria
lizate va avea loc în inter
valul ■ 2—4 mal 1985 la 
Bonn, a anunțat purtătorul 
de cuvînt al guvernului 
vest-german, citat de a- 
genția DPA.

Prea 
mai ;

se

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Miezul fierbinte 
al plinii; Unirea: 
cald pentru luna 
Parîngul: Acțiune^ Auto
buzul.

PETRILA : Și caii 
împușcă, nu-i așa ?

LONE A: Capturați-i 
barieră.

VULCAN — Luceafărul: 
Prea cald pentru luna 
mai.

LUPENI — Cultural : 
Salamandra.

URICANI: Cecilia, I-II,

la

TV
15,00 Telex.

— Știri de la lucrările 
marelui forum al co
muniștilor.

15,05 Studioul tineretu
lui (parțial color).

15,55 Un partid, un brav 
popor.

— Emisiune de versuri 
și cîntece patrioti

COMBINATUL MINIER VALEA JIULUI 
ÎNTREPRINDEREA 
MINIERĂ URICANI

ÎNCADREAZĂ URGENT :
■ mecanici IFRON
Condițiile de încadrare și retribuire sînt 

cele prevăzute de Legea nr. 12/1971, Legea 
nr. 57/1974 și Decretul nr. 335/1983.

ÎNTREPRINDEREA minieră 
VALEA DE BRAZI 

cu sediul în orașul Uricani, 
strada Trandafirilor nr. 6 
INCADREAZÂ DIRECT 
SAU PRIN TRANSFER

■ fochiști autorizați de joasă presiune. 
Retribuția, conform Legii nr. 57/1974,

versuri 
revo-

20,55

21,10

22,00

ce și revoluționa
re (color).

16.15 Telejurnal (color).
— Cronica lucrărilor 

marelui forum al co
muniștilor.

16,30 Soare, tinerețe, pa
ce (color).

— Cîntece și 
patriotice și 
luționare.

In Jurul orei 17,00 —
Transmisiune directă de 
la Sala Palatului Repu
blicii Socialiste Româ
nia : Ședința de închide
re a celui de-al XIII-lea 
Congres al Partidului Co
munist Român (color). 
20,00 Telejurnal (color).

Cronica lucrărilor 
marelui forum al co
muniștilor.
Congresul al XIII- 
lea — strălucită ex
presie a unității de 
voință a partidu
lui, a întregului po
por (color).
Laudă mărețului 
Congres.
Spectacol literar- 
muzical - coregrafic 
(color).
Telejurnal - (color).
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