
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UN IȚI VAI

In prezența tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, 

secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
ieri, și-a început lucrările
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Congresul al lll-lea al 
Frontului Democrației și Unității Socialiste

In prezența tovarășului 
Nieolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co
rn' ist Român, președinte
le Republicii Socialiste 

România, președintele Fron
tului Democrației și Unită
ții Socialiste, au început, 
joi, 7 februarie, lucrările 
celui de-al lll-lea Congres 
al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, eve
niment de mare impor
tanță în viața politică și 
socială a țării.

In spiritul profundului 
democratism ce caracte
rizează orînduirea noas
tră, Congresul a fost pre
cedat de o amplă activita
te pregătitoare, în cadrul 
căreia s_au desfășurat a- 
dunările și conferințele lo
cale jSentru dări de seamă 
și alegeri.

Incununînd această pe
rioadă de largă și rodni
că dezbatere, Congresul — 
forumul celui mai cuprin
zător organism politic al 
țării, cu caracter revoluți
onar, nwnurratlr, repre
zentativ — analizează, cu 
răspundere și exigență, 
munca depusă de Consiliul 
național, de organizațiile 
componente, în ultimii 
cinci ani. Totodată, el va 
stabili mijloacele și căile 
de înfăptuire, în condiții 
cît mai bune, a rolului ce 
revine Consiliului național 
al F.D.U.S. în unirea ener
giilor și forțelor creatoare 
ale întregului popor pen
tru transpunerea neabă
tută în fapt a hotărîrilor 
Congresului al XIII-lea al 
partidului, asigurarea îna
intării patriei pe drumul 
socialismului și comunis
mului, afirmarea tot mai 
puternică a României pe 
arena mondială, ca stat li
ber, suveran și indepen
dent.

La lucrări participă de
legați și invitați din toa
te județele, reprezentînd 
Partidul Comunist Român, 
organizațiile democrației 
și unității socialiste, sindi
catele, țărănimea coopera
tistă, organizațiile de tine
ret și femei, asociațiile oa
menilor de știință, ale in
ginerilor și tehnicienilor, 
uniunile creatorilor în do
meniul literaturii și artei, 
consiliile oamenilor mun

cii aparținînd naționalități
lor conlocuitoare, alte or
ganizații de masă și ob
ștești, cultele, practic toa
te clasele și categoriile 
sociale, toate forțele națiu
nii noastre socialiste.

Tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului 
și statului au fost întîmpi- 
nați, la sosirea în sala Pa
latului Republicii Socialis
te România, locul de des
fășurare a lucrărilor Con
gresului, cu multă însufle
țire. Cei prezenți au scan
dat îndelung, cu entuziasm, 
„Ceaușescu — P.C.R.!",
„Ceaușescu și poporul !",
„Stima noastră și mîndria, 
Ceaușescu — România !“. 
Ei au reafirmat vibrant, și 
în aceste momente deose
bite, simțămintele de cal
dă afecțiune, de aleasă pre
țuire față de tovarășul 
Nieolae Ceaușescu, condu-- 
cătorul iubit al partidului 
și statului, cu inima me_ 
rr>u jxlixxa uitLvrilo ui
năzuințele poporului nos
tru, care acționează cu 
înaltă răspundere, cu tota
lă dăruire și abnegație re
voluționară pentru binele 
și fericirea celor ce mun
cesc, pentru înflorirea 
continuă a patriei, crește
rea prestigiului și rolului 
României socialiste în lu
me, înfăptuirea nobilelor 
idealuri di: pace, indepen
dență și progres ale între
gii omeniri.

La ședința inaugurală 
au fost de față șefi ai misi
unilor diplomatice acre
ditați la București, pre
cum și corespondenți ai 
presei străine.

In sală au răsunat so
lemn acordurile Imnului 
de Stat al Republicii 
Socialiste România.

Rostind cuvîntul de des
chidere, tovarășul Manea 
MănescU a spus:

Mult stimate tovarășe 
Nieolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, preșe
dintele Republicii Socia
liste România, președinte
le Frontului Democrației 
și Unității Socialiste,

(Continuare în pag. a 4-a)

împreună cu toți fiii țării
Minerii din brigada pe 

care o conduc, împreună 
cu toți minerii și ceilalți 
oameni ai muncii de la 
mina Lupeni, urmăresc 
cu deosebit interes des
fășurarea lucrărilor Con
gresului al lll-lea al 
F.D.U.S., eveniment de 
însemnătate deosebită 
în viața politică și soci
ală a țării.

împreună cu toți fiii 
patriei, am luat cunoș

Deschiderea 
lucrărilor Congresului 
al III_lea al F.D.U.S. a 
fost urmărită cu viu 
interes, ieri dimineața, 
prin intermediul micu
lui ecran, în colectivul 
IPSRUEEM Petroșani. 

tință cu profunda satis
facție și mîndrie patrio
tică de bilanțul bogat în 
înfăptuiri ca și de măre
țele perspective de vi
itor prefigurate — în lu
mina istoricelor hotărîri 
ale Congresului al XIII- 
lea al partidului — de 
magistralul document 
prezentat de tovarășul 
Nieolae Ceaușescu în fa
ța înaltului forum demo
cratic al țării. Bilanțul

Mecanizarea - 
prezentul și viitorul minei

Minerii de la Paroșeni 
au răspuns prin fapte 
demne de muncă la che
mările secretarului gene
ral al partidului, tovară
șul Nieolae Ceaușescu, de 
a spori producția . de căr
bune extras atît de nece
sar termocentralelor țării 
pentru a putea depăși 
greutățile create de iarna 
aspră a acestui an. Deși la 
începutul anului ne-am an
gajat ca în luna ianuarie 
să extragem suplimentar 
1000 tone de cărbune, prin 
eforturile susținute depuse 
de întregul nostru colectiv 
am reușit să încheiem pri
ma lună a acestui an cir 
un plus de peste 2000 tone 
de cărbune. La baza rea
lizărilor noastre din aceas
tă lună și din anul trecut, 
cînd am ocupat un loc 
fruntaș în întrecerea soci
alistă pe ramură, a stat, 
în primul rînd, mecaniza

Conferința a ll-a pe țară 
a Organizației Democrației 

și Unității Socialiste
Joi după_amiază, a avut 

loc cea de-a Il-a Confe
rință pe țară a Organiza
ției Democrației și Unită
ții Socialiste.

La lucrări au luat parte 
1 067 delegați aleși do con
ferințele județene și 33 
delegați desemnați din 
partea cultelor.

La lucrările Conferin
ței a luat paite tovarășul 
Petru Enache, membru su
pleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

A fost adoptată următoa
rea ordine de zi:

1. Dare de seamă cu 
privire la participarea or
ganizațiilor democrației și 
unității socialiste la viața 
economică și social-politică 
a țării și sarcinile ce le 
revin pentru înfăptuirea 
hotărîrilor Congresului al 
XIII-lea al Partidului Co
munist Român, a politicii 
partidului de ridicare a 
patriei pe culmi tot mai 
inalte ale progresului și 
civilizației socialiste.

2. Alegerea Comitetului 
Central al Organizației De
mocrației și Unității Soci
aliste.

3. Adoptarea Rezoluției 
Con ferinței.

însuflețitor al realizărilor 
din ultimii ani, din în
treaga epocă luminoasă 
pe care cu mîndrie o 
numim „Epoca 
Ceaușescu", mărețele 
perspective de dezvolta-

Simion RUSU, 
miner, șef do brigadă, 
sectorul II, I.M. Lupeni

(Conlmuaie iu pag. a 2-a)

rea principalelor lucrări 
miniere. Fiind creația ulti
milor 20 de ani, cei mai 
luminoși ani ai construc
ției socialismului în țara 
noastră, mina Paroșeni 
este considerată pe drept 
cuvînt una dintre cele mai 
mecanizate mine din Va
lea Jiului. Peste 80 la su
tă din producția extrasă 
se obține din abataje echi
pate, cu susținere și tăie
re mecanizată.

Productivitatea muncii 
obținută în aceste abataje 
frontale a sporit an de an. 
A crescut în 1984 față de 
1980 cu aproape 4 tone pe 
post. Adevărate recorduri 
au obținut anul trecut bri
găzile conduse de Cons
tantin Ciobănoiu și Mihai 
Șchiopu care au atins vîr_

Ing Ioan BESS ERM AN, 
directorul I.M. Paroșeni

(Continuare in pag. a 3-aj

De asemenea, au fost a_ 
lese, cu unanimitate de 
voturi, secretariatul con
ferinței, Comisia de’pro
puneri pentru Comitetul 
Central al Organizației De
mocrației și Unității Socia
liste și Comisia pentru re
dactarea proiectului de re
zoluție.

In continuare, au avut 
loc dezbateri.

Participanții la dezba
teri și-au exprimat depli
nul acord cu tezele, orien
tările și ideile de excepți
onală valoare teoretică 
și practică cuprinse în 
magistrala cuvîntare ros
tită de tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, președinte al Frontu
lui Democrației și Unității 
Socialiste, în plenul celui 
de_al lll-lea Congres al 
F.D.U.S., subliniind că a- 
cest important document 
deschide noi și largi pers
pective activității de adîn- 
că semnificație patrioti
că și revoluționară în ca
re s-a angajat cu toate 
forțele și Organizația De-

(Continuare în pag. a 4-a)

Minerii raportează
900 tone 

de cărbune 
suplimentar

Minerii Văii Jiului s-au 
mobilizat exemplar pentru 
a intîmpina Congresul al 
lll-lea al F.D.U.S. cu re
zultate pe măsura grijii 
pe care le_o poartă parti
dul și statul nostru.

13 Miercuri, 6 febiuarie, 
colectivele de mineri de 
la LIVEZENI, ANINOA- 
SA, PAROSEM, BĂRBA- 
TENI și URICANI au ex
tras, împreUnă, suplimen
tar sarcinilor de plan, 900 
tone de cărbune cocsifica- 
bil și energetic.

■ Minerii de la Uricani 
au dat peste plan în aceas
tă zi 378 tone de cărbune 
pentru cocs. Cea mai ma
re producție — 266 tone de 
cărbune au realizat-0 mi
nerii sectorului II A. Din 
cadrul acestui sector s-au 
remarcat frontaliștii din 
brigada condusă de Petru 
Mandriș care exploatează 
un abataj frontal echipat 
cu susținere și tăiere me
canizată. însemnate depă
șiri ale preliminarului zi
lei raportează și minerii 
sectorului I (plus 110 tone) 
și III (plus 68 tone) din 
rîndul cărora se remarcă 
brigăzile conduse de 
GHEORGHE DRĂNAU, 
GRIGORE LOVIN, ARPAD
SZATMARI și TRAIAN 
POP.
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Gospodari

Astăzi se încheie lucră
rile recensămîntului ani
malelor domestice, desfă
șurat, conform prevede
rilor Decretului 
1/1982, în perioada 
februarie.

— In Petrila, ne 
nea ieri dimineață 
rășul Ion Gîngu, i 
tarul consiliului 
orășenesc, apreciem că în 
85 la sută din teritoriu 
lucrările de înregistrare 
s-au terminat. In 4 din 
cele 18 sectoare, echipele 
operative și-au încheiat 
activitatea, constatîndu- 
se o colaborare activă cu 
cetățenii. Din controale
le efectuate de comisiile 
de verificare a exacti
tății înregistrării nu 
s-au găsit efective anima
liere nedeclarate. ’

In aceste prime zile 
din luna februarie, lucră
rile recensămîntului a- 
nimalelor domestice se 
desfășoară în condițiile 
acestei ierni capricioase 
cu zăpadă multă, punînd 
în evidență spiritul gos
podăresc al cetățenilor 
care dețin animale. In 
Valea Jiului, zonă al că
rei relief este adecvat 
creșterii animalelor, tră
iesc mulți locuitori care 
cresc animale cu pasiune 
Si pr icepere, cotractînd 
în fiecare an în condiți
ile avantajoase 
de statul nostru, impor
tante cantități de anima- 

i le și produse animaliere.

harnici și pricepuți
Sub semnul profundei responsabilități au avut loc (Urmare din pag. 1)

nr.
1—8

spu- 
tova- 

secre- 
popular

oferite

din 
care 

tată-n 
nu u_ 
anima-

Așa sînt și oamenii 
Jieț, localitate în 
s-a moștenit din 
fiu îndeletnicirea, 
șoară, de a crește
le. In gospodăria lui Ni
colae Grunță se află 6 
bovine și 69 de oi, ceea 
ce demonstrează o sta
tornicie a ocupației de 
creștere a animalelor, ca 
și în ograda lui Traian 
Gălățan, care deține • 5

Kecensămîntul 
animalelor domestice

bovine și 28 oi, sau a 
Anei Bogdan, unde echi
pa de recensămînt a în
registrat 13 bovine și 50 
de oi. In gospodăria 
lui Dumitru Bunea, din 
strada Burdești, se află 
11 bovine dintre care 4 
viței, contractați pentru 
acest an, sînt apreciați 
că au, fiecare, peste 350 
kg. Și sînt mulți astfel 
de locuitori în Bănița sau 
Uricani, Vulcan, Petro
șani sau Aninoasa. 
anul care a trecut, 
pildă, Nicolae Ular
Lupeni, ne informează 
corespondentul nostru 
Avram Mica, a predat pe 
bază de contract două 
vaci, doi tăurași, două oi, 
doi miei, peste 40 kg brîn_ 
ză de oaie, importante 
cantități de lină și lapte 
de vacă. Și Iosif lane, om

In 
de 

din

♦
cunoscut pentru hărni
cia lui în Lupeni, a con
tractat și predat în 1984 
un porc, 600 litri lapte, 
18 kg brînză de oaie, 
24 kg lină, un vițel și al
te animale și produse, 
angajîndu-se că în acest 
an va da la fondul de 
stat și mai mult. Și ță
ranul loan Purice, tot 
din Lupeni, a contractat 
pentru acest an două vaci, 
un tăuraș, lapte, lină și 
alte animale, a căror 
creștere nu este nici u- 
șoară, nici simplă, presu- 
punind multă muncă și 
hărnicie pentru asigura
rea furajelor, pentru în
grijire tot timpul anului.

— In primele șase zile 
ale recensămîntului, 
spunea 
Verdeș, 
siliului 
pal, se 
perioada 
re a anului trecut, creș
teri la bovine în Lupeni 
și Bănița. Operațiunile 
de înregistrare se vor în
cheia astăzi și vor con
semna și alte sporuri în 
domeniul zootehnic din 
Valea Jiului.

Pînă în 6 februarie 
s-au înregistrat în muni
cipiu următoarele efecti
ve: 7 810 bovine, 3 621 
vaci și juninci; 21 470 o_ 
vine și caprine; 8 761 por
cine; 50 106 păsări și 975 
familii de albine.

ne 
tovarășul Petru 
secretarul Con- 
popular munici- 
constată, față de 

corespunzătoa-

T. SPATARU J

Conferințele comitetelor orășenești 
ale femeilor
partidului, a sarcinilor 
indicațiilor trasate de 
varășul Nicolae Ceaușeseu, 
conferințele au adoptat 
măsuri în vederea îmbu
nătățirii activității de vi
itor, pentru mobilizarea 
mai activă a femeilor la 
îndeplinirea sarcinilor de 
plan și afirmarea lor preg
nantă în toate domeniile 
vieții social-economice și 
politice, pentru creșterea 
rolului lor în întărirea fa
miliei și înfăptuirea politi
cii demografice a partidu
lui. educarea și formarea 
tinerei generații în spiri
tul dragostei față de mun
că, față de cuceririle re
voluționare ale poporului.

și comunale
Intr-o atmosferă de lu

cru, profund democratică, 
în toate localitățile muni
cipiului au avut loc con
ferințele comitetelor oră
șenești și comunale ale fe
meilor. Au fost dezbătute 
sarcinile de însemnătate 
majoră ce revin acestor 
organisme în activitatea 
politică, economică și soci- 
al-culturală, relevîndu-se 
contribuția adusă de colec
tivele de femei, sub îndru
marea organizațiilor 
partid, pentru 
ritmului de 
Văii Jiului.

Sub semnul 
ferme a femeilor 
îndeplinirea I 
Congresului al^ XIII-lea al

de
accelerarea 
progres al

angajării 
pentru 

hotă ririlor

CURIER
H NECULAE PIRTU, 

Petroșani: Nu ne scrieți
dacă v-au fost degradate 
bunuri cînd v-a inundat 
vecinul de la nivelul su
perior și la ce sumă s-ar 
evalua ele. Oricum 
posibilitatea să 
despăgubiri, dacă 
aceasta, sesizînd 
de judecată de 
Consiliul popular, 
ma ce reprezintă
bunurilor degradate (mo
bilier, zugrăveli etc) nu de
pășește 30 000 lei, sau di
rect la Judecătoria locală 
dacă se depășește această 
valoare. In legătură cu mo

aveți 
solicitați 
dovediți 
comisia 

pe lingă 
dacă su_ 
valoarea

Și 
to-

re a patriei ne însufle
țesc în munca de fiecare 
zi în adîncurile minei, 
amplificîndu-ne energi
ile în bătălia pentru spo
rirea producției de căr
bune, pe măsura 
lui comandament 
otic — asigurarea 
pendenței 
țării. Profunda 
recunoștință pe care 
nutrim față de cel 
iubit fiu al poporului ro
mân, Minerul nostru de . 
onoare, pentru grija sa 
permanentă față de dez
voltarea și moderniza
rea mineritului, față de

înaltu- 
patri- 
inde- 

energetice a 
noastră 

o 
mai

împreună 
i;u toți 
fiii tăriiJURIDIC

dul de folosire a spațiului 
închiriat de către acest 
vecin, sesizați conducerea 
întreprinderii care admi
nistrează locuințele pro
prietate de stat, adică 
I.G.C.L., care va trebui să 
ia măsuri de evacuare în 
situația că spațiul închiriat 
este folosit de alte persoa
ne decît 
tului de

s UN
CITORI, 
autorul scrisorii se 
du ia să citească tot 
nutul răspunsului la care 
face referire, nu mai erau 
necesare explicații supli
mentare deoarece vă aflați 
în aceeași situație. O pre
cizare vă facem însă în le
gătură cu stabilitatea în 
muncă pentru menținerea 
drepturilor acordate. Dum
neavoastră ați părăsit uni
tatea înainte de a 
vă definitiva o for
mă de calificare (scrieți că 
sînteți muncitori necalifi- 
coți). NI ii ne Hor ii uccdllf li'Ull 
nu sînt încadrați pe cate
gorii, ci pe tipuri de lu
crări de executat.

Ilie ȘERBAN, jurist

titularul contrac- 
închiriere.
GRUP DE
Aninoasa:

MUN.
Dacă 
stră- 

conți-

îmbunătățirea continuă 
a condițiilor de muncă și 
de viață, ale minerilor și 
familiilor lor, o dovedim 
prin munca noastră plină 
de dăruire muncitoreas
că pentru creșterea con
tinuă a producției de 
cărbune cocsificabil și 
îmbunătățirea calității 
acesteia.

Ne angajăm ca, urmînd 
exemplul însuflețitor al 
ilustrului nostru condu
cător, al activității sale 
prodigioase, închinate 
celor mai nobile năzuinți 
de progres și bunăstare 
ale poporului nostiu, să 
muncim fără preget pen
tru a ne îndeplini exem
plar sarcinile 
vin în 
ției de 
cienței 
ductive
an al actualului cincinal 
și a ne spori astfel con
tribuția la înflorirea 
multilaterală a țării.

Paring 
„Cupei 
alpin, 

deschis

cadrul 
a con-
„Cypa

ce ne re- 
creșterea produc- 
cărbune și a efi- 
activității pro- 
în acest ultim

Foto: Robert TAVIAN

Duminică, 10 februarie
12,00
12,05

Echipa de confecții metalice condusă de 
Popescu, din cadrul secției „Prelucrări Ia rece" 
I.U.M.P. — complexe mecanizate, este o formație de 
lucru cu rezultate foarte bune în muncă.
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PROGRAMUL UNIVERSITĂȚII 
POLITICE ȘI DE CONDUCERE 

— Filiala Petroșani —

Cursurile universității se desfășoară în 
ziua de luni, 11 februarie, ora 16, la Casa de 
cultură — pentru anii I, II și IV.

Marți, 12 februarie, ora 8, la sala c.o.m. 
a C.M.V.J. — pentru anul III.

OMAGIUL COLECTI
VULUI. După îndelungați 
ani de activitate subte
rană au sosit bine meri- 
tații ani de odihnă pen
tru Carol Bogye, Dumi
tru Maxim.* loan Barbă- 
lată, loan Jura, Gheor- 
ghe Răducu și Romanei 
Stosin — ingineri, maiș
tri, mineri și electricieni. 
Pentru munca indelun-

gată și neobosita, de 
cu zi, pentru succesele 
înregistrate, acum în 
prag de pensie, colecti
vul minei Lonea le-a a- 
dus un călduros oma
giu. (Gh.S.)

CINE LErA PIERDUT? 
La sediul redacției au 
fost aduse și depuse niș
te chei. Acestea au fost 
găsite, întîmplător, de un 
cetățean în apropierea 
1PSRUEEM Petroșani. Ci
ne le-a pierdut, le poate 
găsi la redacție. (V.S.)

DE ASTĂZI, pînă 
minică, 10 februarie,

pîrtiile din apropierea 
cabanei „Straja" — Lu
peni se desfășoară între
cerile de schi din 
etapei județene 
cursului dotat cu 
U.G.S.R.". (V.S.)

A APĂRUT Almana
hul vînătorilor și pesca
rilor, ediția 1985. Noul 
almanah, bogat în conți
nut și cu ilustrație atră
gătoare, inspirată, pre
cum și calendarul vînăto
rilor și pescarilor pot fi 
procurate de la sediul 
Filialei din Petroșani 
A.V.P.S. (V.S.)

„CUPA ȘTIINȚA" 
schi. Clubul sportiv 
ința și U.A.S.C. din Insti
tutul de mine, organizea
ză duminică, 10 februa
rie pe piftiile din 
prima ediție a 
Știința" la schi 
Concursul este
copiilor, juniorilor și se
niorilor, fete și băieți.

Rubrică realizată de 
Viorel STRAUȚ

Telex.
Lumea copiilor.
Telefilmotfeca de 
ghiozdan.
Misterul lui
Episodul 2.
Din cununa
lui românesc.
zică populară, (color). 
Album duminical 
(color).
Refrene cu violonis
tul Sorin Petre. 
Replici... „scurte". 
Pagini de umor. 
Noi... și februaiie 
Recital Aura Urzi- 
ceanu.
Pagini cinematografi
ce vesele.
Meridianele cîntecu- 
lui.

— Frumoase versuri spu
ne țara 1 Moment poe- 
tic.

— Telesport.
•— In lumina reflectoa

relor. Momente co
regrafice cu baletul 
Operei din Viena.

12,00 20,20

21,10

21,20

21,50

20,00

20,15

20,35

Secvența telespecta
torului.
Închiderea 

mului.
Telejurnal 

color).
Reportaj '85
Țara între două le
gislaturi.
Cîntarea României, 
(color).
Film artistic.
In apărarea genera
lului.
(color).
La zi în 600 de se
cunde.
Invitat în studiou
rile noastre. Tenorul 
Florin Georgescu, 
(color).
Telejurnal 

color).
închiderea 

mului.
Luni, II februarie

Telejurnal (parțial 
color).
Actualitatea în eco

nomie.
Tezaur folcloric. Prin

progra-

(parțial

(parțial

progra-

(parțial

progra-

20,45

20,35 A patriei cinstite. 22,00 închiderea progra- — Gala desenului ani-
Noi, muncitorii pa- mului. mat.
triei de azi. Vineri, 15 februarie — Farmecul muzicii:
Cîntece și versuri 20,00 Telejurnal (parțial — Univers românesc.
patriotice și revo- color). Reportaj.
luționare. 20,15 Actualitatea in eco- — Mari ansambluri ar-

20,45 Viața culturală. In- no mie. tistice ale R.P.D. Co-
formații, reportaje, 20ț25 Laureați ai Festiva- reene.
comentarii, note. lului . național „Cîn- — Cîntecul cuvintelor.
(color). tarea României". Moment poetic.

21,00 Film serial. (color). — Atlas muzical.

Producție a studiou
rilor cehoslovace. 
Ultimul episod, (co
lor).

21.50 Telejurnal
color).

22,00 închiderea
mului.

Marți, 12 februarie 
20,00 Telejurnal (parțial 

color).
«MWMMZZZUZZZzMzSZ/ZZAWZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZzZZZzzzzzzzzzzzz'^

PROGRAMUL ȚV
'ZZ//ZZ/ZZ//ZZ///ZZZZ///Z//Z/Z//ZZZZZ/ZZ/ZZZ//Z/Z/Z/ZZ//ZZZZZZZZZZ/ZZZZ///''

20,15

20,25

Actualitatea în eco
nomie.
Capodopere muzica
le. Minunata muzi
că a lui Beethoven, 
(color).
Universul familiei.
Telejurnal 

color).
închiderea 

mului.
Miercuri,

(parțial

progra-

13 februarie

Tineri în luptă. 
Premieră pe țară.
Coproducție
țională. ”

21,50 Telejurnal
color).

22,00 Închiderea 
mului.

Joi, 14 februarie
20,00 Telejurnal (parțial 

color).
20,15 Actualitatea în eco-

interna-
Episodul 2. 

(parțial

progra-

Pe coordonatele dez
voltării.
Lumea contempo
rană și confruntări
le de idei.
Miturile democrației 
burgheze in oglinda 
adevărului.
Antologie teatrală.
Patriotismul — per
manență a drama
turgiei românești.
Telejurnal 

color).
închiderea 

mului.
Sîmbătă, 16

13,00 Telex.
13,05 La sfîrșit

21,00

21,15

■•21,50

22,00

(parțial

progra-

februarie

de săptă-

14,45
15,00

19,00

19,20
19,50

20,40

politică, 
progra-

(parțial

— Invitație sub cupola 
circului

— Autograf pe portativ: 
Natalia Guberna.
Săptămîna 
închiderea 
mului.
Telejurnal 

color),
Teleenciclopedia.
Caravana varietăți
lor. Spectacol cu pu- 
plic.’ (color).
Film artistic.
Pintea.
Producție a Casei de 
Filmp Cinci.
(Partea I).
(color).

— Viața ca o primăvară. 
Muzică ușoară în pri
mă audiție.

șezători. (color). 
21,00 Roman-foileton.

Drumul lui Jan A-

20,00 Telejurnal (parțial nomie.
Studiul tineretului 
(parțial color).

mînă (color).
— Melodii populare în 

interpretarea solis

21,30 Mondovision (color), 
(parțial

20,15
color).
Cabinet de informa-

20,25 21,50 Telejurnal 
color).

• Uhaplin despre... mos. re politico-ideologi- 21,50 Telejurnal (parțial tului Dumitru Ri- 22,00 închiderea progra-
Chaplin (II) Premieră pe țară. că. color). descu. mului.
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j întreprinderea minieră PaToșeni j

! REZULTATELE DE PRESTIGIU | 
i confirmarea dăruirii și abnegației, i
! a puterii de mobilizare a colectivului i
r

Constanța realizărilor 
și ritmicitatea depășirilor ne
asigurat locul fruntaș pe

Am încheiat anul 1984 
cu rezultate pe măsura 
eforturilor depuse de co
lectivul sectorului nos
tru: 38 000 tone extrase 
peste prevederile de plan 
și 1 025 ml executați în 
plus la lucrările de pre
gătire. Această ultimă re
alizare, depășirea planu
lui Ia lucrările de pregă
tiri ne asigură linia de 
front activă necesară în
deplinirii și depășirii 
prevederilor de plan pe 
întregul an 1985. De fapt 
menținerea în permanen
ță a liniei de front la 
un nivel ridicat sarcini
lor de plan și, în luna 
ianuarie am obținut un 
plus de 50 ml constitu
ind o preocupare stator
nică pentru întregul 
nostru colectiv. In acest 
domeniu de activitate ac
ționăm cu cinci formații 
de lucru, una mai bună 
decît cealaltă, la condu
cerea lor fiind oameni cu 
o bogată experiență în 
minerit: Vasile Cojoca- 
ru, Viorel Poșa, Vasile 
Liuță, Dumitru Darabă și 
Nicolae Pleșa. Ei au fost 
și sînt cei care au pre
gătit abatajul lui Gavri- 
lă Mesaroș, al lui Popes-

cu Ioan II și vor pregă
ti încă două abataje ca
re vor fi dotate cu com
plexe mecanizate de fa
bricație românească, rea
lizate chiar la noi în Va
lea Jiului la I.U.M.P.

Aceeași activitate sus
ținută o avem și în aba
taje. Deocamdată avem 
în funcțiune doar un a- 
bataj frontal echipat cu 
complex mecanizat de 
timpul SMA 2, utilaj mo
dern, fabricat de ase
menea la I.U.M.P. Forma
ția condusă de Gavrilă 
Mesaroș, unul dintre cei 
mai cunoscuți și apreci- 
ați mineri mecanizatori, 
de fapt un adevărat mi- 
ner-tehnician, cunoscut 
nu numai la mina noas
tră, dar 
Jiului, a 
acest an 
ca bile și 
decît, pe
gur aspect, la sporurile 
de productivitate înregis
trate. Deși condițiile geo- 
tectonice din abataj nu 
sînt deosebit de favora
bile — traversează două 
falii — productivitatea 
muncii realizată de bri
gadă este superioară sar
cinilor de plan cu aproa-

în toată Valea 
obținut și în 

rezultate remar- 
nu mă voi opri 
scurt, la un sin-

pe trei 
uneori cu 
tone pe post. Bineînțeles 
acestea sint vîrfuri, rea
lizări de excepție.

Realizările la nivel de 
sector pe luna ianuarie 
sînt o Continuare fireas
că a rezultatelor înre
gistrate în anul 1984. 
Astfel, la producția de 
cărbune extras, planul a 
fost depășit cu peste 
1000 de tone pe seama 
sporirii productivității 
muncii la nivelul între
gii activități a sectorului, 
în medie 
post față 
nificată. 
avem de 
ne. în a doua jumătate a 
lunii februarie, un aba
taj cu susținere indivi
duală și așa cum mai 
spuneam vom pregăti în
că două abataje care 
vor fi echipate cu com
plexe mecanizate. Prin 
aceste măsuri avem asi
gurate condiții nu numai 
de realizare a planului 
pe întregul an, ci și pen- 
tiu depășirea acestuia.

tone pe post, iar 
aproape șase

cu 600 kg pe 
de sarcina pla
in perspectivă 

pus în funcțiu-

Sing. Remus BECUȘ, 
șeful sectorului II

Brigada condusă 
Gavrilă Mesaroș a obți
nut în anul trecut rezul
tate deosebite în mun. 
că, clasîndu-se pe locul 
II în întrecerea socia
listă pe mină. Minerii
din această formație de 
lucru confirmă și în 
acest, început de an, ex- 
trăgînd la zi o produc
ție suplimentară de a- 
prbape 1 500 tone de 
cărbune. In imagine, șe
ful de brigadă împreu
nă cu cîțiva ortaci.

Pentru creșterea 
gradu'isi de securitate a muncii 

si zăcâmîntu«yi

gătiri
niai mult cărbune peste plan

m avans

In această lună, februa- 
ar 
de 
an 

prin 
Dacă 

extrasă 
trecut, 
a proa- 

tone de cărbune,
■ la care trebuie să 

și cele puste 4000 
obținute în lună 

și aproape 1000 
realizate la zi în 

Cu alte cu-

Tn cadrul preocupărilor 
noastre, ale celor care ne 
ocupăm în mod deosebit 
de protecția muncii omu
lui și a securității zăcămîn
tului, la loc de frunte se 
situează și asigurarea unor 
condiții optime de desfă
șurare a unei activități e- 
ficiente în abatajele echi
pate cu complexe mecani
zate. Era firesc să 
rientăm preocupările 
aceste locuri de 
deoarece sînt 
mari capacități 
ducție unde își 
activitatea un 
semnat de oameni și pen
tru că, în fond, ele tre
buie să producă la nivelul 
eforturilor făcute de țară, 
de întregul popor pentru 
procurarea sau fabricarea 
lor. Concret. In curînd 
vom pune în funcțiune un 
complex mecanizat de ma
re înălțime de tipul 
CMA-5H, iar pentru ca 
procesul de producție la 
acest loc de muncă să se 
desfășoare normal încă din 

‘ primele zile, am 
deja măsuri pe 
vității noastre, 
intens pentru 
panoului. Prima 
degazare este terminată și 
lucrăm, deja, în avans la 
locația numărul doi unde 
se execută zilnic în medie 
30 ml de foraj. Totodată, 
în paralel cu forajele de 
degazare se execută lucrări, 
tot de forare, pentru U- 
mectarea masivului și fo
raje din galeriile de bază 
și de cap ale abatajului

ne o- 
spre 

muncă 
cele mai 
de pro- 
desfășoară 

număr în-

întreprins 
linia acti- 
Acționăm 
degazarea 
locație de

pentru prelucrarea hidiau
lică a rocilor din acoperi
șul direct. Prin aceste ul
time 
tăm 
care 
re a 
cest 
crările de montare a con
ductelor de înnămolire a 
spațiului excavat pentru a 
preveni apariția focurilor 
endogene de mină.

Lucrări de degazare și 
umectare executăm și pen- 
tl’U un alt abataj mecani
zat din stratul 5, 
II, care este pus în 
țiune. Prin cei 1000 
foraj executați pînă 
se extrage aproape 
de metan pe minut 
concentrație medie de 
la sută.

Desigur sfera preocupă
rilor noastre nu se limitea
ză doar la aceste acțiuni, 
ea fiind mult mai largă. 
Aș aminti printre altele 
începerea instruirii și a- 
poi a testărilor minerilor 
șefi de brigadă și de 
schimb, a electrolăcătuși- 
lor, acțiune care se des
fășoară la cabinetul de 
protecție a muncii. Zilnic 
aici sînt instruiți și testați 
aproximativ 30 de munci
tori cu ajutorul aparaturii 
pe care o avem în dotare.

In felul acesta contri
buim la creșterea produc
ției de cărbune în condiții 
de securitate deplină a 
muncii și a zăcămîntului
Ing. Vasile PIRVULESCU, 

inginer șef 
cu securitatea minieră

lucrări vrem sâ evi_ 
acumulările de metan 
apar la prima dirija— 
abatajului. Tot la a- 
panou au început lu_

ca- 
ale

Și 
im-

blocul 
func- 

ml de 
acum
2 mc 

o
50

cu

Noi, minerii din forma
țiile de pregătiri, prin ac
tivitatea noastră de zi cu 
zi asigurăm viitoarele 
pacități de producție 
sectorului, ale minei 
sîntem conștienți de
portanta muncii noastre. 
De ce fac această afirma
ție? Pentru că este un as
pect îndeobște cunoscut 
— cu cit lucrările de pre
gătiri sînt mai repede 
xecutate cu atît 
pede vor 
țiune noi 
producție, 
Dar să 
și un
noi dăm cărbune din aces
te lucrări 
cutăm pe 
mai ales 
Am făcut 
re pentru 
troducerea
complexe în abataje,

e- 
mai re- 

fi puse în func- 
capacități de 

noi abataje, 
nu se uite 

alt aspect, și

barilul lucrărilor de pre
gătiri a crescut, determi- 
nînd totodată și creșterea 
vitezelor de avansare pen
tru menținerea unei core
lări între ieșirea și pune- 
i ea in funcțiune a capaci
tăților de producție, iar 
pentru mărirea vitezelor 
de avansare se folosesc 
combinele de înaintare. Ia
tă motivele 
anul trecut 
formația 
un plus 
care am 
cord de
ml executați într-o 
ră lună. Vrem ca și în a- 
cest an să obținem reali
zări cu care să ne mîndrim 
și rezultatele obținute 
nă acum ne întăresc 
hotărîrea noastră.

Ioan CIBEA, 
miner, șef de brigadă, 

sectorul LV

pentru care 
am obținut cu 
care o

258 ml, 
atins și 
avansare

pe 
de

conduc 
an în 

un re- 
— 200 
singu-

pe care le exe- 
strat și aceasta 
în ultimii ani. 
această preciza
ră odată cu in- 

mecanizării 
ga

pî-
in

formația noastră 
putea aniversa un an 
cind a luat ființă, 1 un 
în care s-a afirmat 
realizările obținute, 
amintim producția 
suplimentar anul 
aceasta se ridică la 
pe 19.000 
producție 
adăugăm 
de tone 
ianuarie 
de tone : 
luna februarie, 
vinte într-un an am extras 
aproape 25 000 tone de căr
bune peste sarcinile de 
plan. Este foarte adevărat 
că abatajul 'in care no des
fășurăm activitatea este e- 
chipat cu un complex 
susținere și tăiere 
zată de tip SMA 
eat la I.U.M.P., 
cu caracteristici 
deosebite. Dar, 
că cel mai important fac
tor care a condus la obți
nerea acestor succese, la 
baza cărora stau sporurile 
de productivitate a mun
cii a fost și va rămîne în 
continuare omul. Ei, orta
cii mei, oameni cu mare 
putere de mobilizare, cu 
spiritul lor creator și in
ventiv, cu puterea lor de 
dăruire în muncă au obți
nut 
late 
țață 
tă.

Nu avem zeci de ani lu
crați in subteran, media 
de vîrstă a formației fiind 
sub 30 de ani, dar avem

dorința fierbinte de‘ a 
afirma Și nu oricum, 
prin fapte de muncă, 
faptele noastre de muncă 
se văd îri cărbunele ex
tras peste sarcinii? plani
ficate. Cu toate că este 
greu să evidențiezi pe cei 
mai buni, dintre cei 40 de 
ortaci cili numără briga
da noastră, îi voi 
li-za totuși pentru 
lor organizatoric 
și autoexigență

ne
ci 

iar

Pagină realizată de Gheorghe BOȚEA, 
Foto: Alexandru TĂTAR

de
mecani-
1 fabri- 
eomplex 
tehnice 

consider

creșteri de productivi- 
de 4,5 tone pe post 
dc sarcina planifica-

nomma- 
șpiritul 

exigența 
de care 

dau dovadă, pe minerii șefi 
de schimb Gheorghe Mâ
nu, Petiu Barab’Jlă și Pa
vel Raclau. Ei constituie 
pentru tinerii care vin să 
se încadreze în formația 
noastră și sînt mulți cei 
care doresc acest lucru, a- 
devărate exemple de com
portament în muncă în 
viața de familie și socie
tate. Nimic nu este mai 
important pentru un nou 
încadrat în muncă decît să 
i Se ofere un exemplu pe 
caro să-1 poată urma,-care , 
sa-i calauzcască pașii și 
acțiunile atît în activitatea 
subterană cit și în viața de 
toate zilele.

Ne străduim și reușim 
în cea mai mare parte a 
cazurilor să-i îndrumăm 
pe tinerii nou sosiți în 
formația de lucru, spre 
școlile de calificare și le 
creăm condiții să le poata 
urma. In felul acesta reu
șim să_i stabilizăm și să 
formăm oameni de nădej
de pentru minerit.

Mihai ȘCHIOPE, 
miner, șef de brigadă, 

sectorul III

Mecanizarea— prezentul șî viitorul minei

me
la

de

furi de 25 și chiar 28 tone 
de cărbune pe post. Sa
tisfacția este cu atît mai 
mare cu cît aceste randa
mente au fost obținute cu 
complexe mecanizate 
tipul SMA 2 și SMA 1
utilaje fabricate la I.U.M. 
Petroșani.

In cei 
ducția de 
a crescut 
ori. Toate aceste 
de producție au fost 
lizate, așa cum mai 
neam, numai pe baza 
canizării. In ultimii 
la mină am înființat 
chlpă „service" care 
specializat în introducerea 
și montarea complexelor 
mecanizate. Datorită pri-

20 de ani, pro- 
cărbune extrasa 
de peste 100 de 

creșteri 
rea- 
spu- 
me- 
ani 

o e- 
s-a

ceperii și dăruirii cu care 
lucrează oamenii acestei 
formații, punerea în func
țiune a abatajelor echipate 
cu susținere și tăiere 
canizată s-a realizat 
termenele stabilite.

In prezent formația „ser
vice", împreună cu ortacii 
lui Francisc Fazacaș de
pun eforturi susținute pen
tru finalizarea 
de transport și 
untji complex 
înălțime de tip 
tot de fabricație
că pentru exploatarea pa
noului III din stratul 5, 
blocul VI care, în a doua 
jumătate a acestei luni 
începe să producă. In 
cest an vor mai fi puse 
funcțiune două astfel
complexe mecanizate și do-

uă de înălțime medie. Prin 
'punerea in funcțiune a a- 
cestor capacități de pro
ducții avem asigurate toa
te condițiile pentru reali
zarea ritmică a sarcinilor 

- de' plan pe întregul
1985. Pentru a ține 
cu vitezele mari de 
sare ce se realizează 
bataje cu complexe
canizate, am acționat cu 
hotărîre și pentru mecani
zarea celorlalte lucrări mi
niere. Peste 70 la sută din 
lucrăriîe de pregătiri se 
execută cu ajutorul com
binelor de înaintare, 
pentru aprovizionarea 
materialele necesare a 
gâzi lor au fost puse
funcțiune trei instalații de 
monorai și in acest an vor 
mai fi puse în funcțiune

an 
pasul 
a v an
in a- 

me-
lucrărilor 

montare a 
de mare 
CMA-5 II 
româneas-

va 
a- 
in 
de

iar 
cu 

bri_ 
in

încă 
lății, 
mizată ar fi mina noastră, 
fără oameni pricepuți, e- 
forturile depuse pentru a 
procura aceste utilaje mo
derne ar fi zadarnice. La mi
na Paroșeni există adevăr'tți 
mineri-tehnicieni care știu 
să folosească eficient și să 
întrețină în perfectă stare 
de funcționare utilajele din 
dotare. Dacă am aminti > 
numai cîțiva dintre frun
tașii minei am face o 
nedreptate, pentru că în
tregul colectiv depune e- 
forturi susținute 
realizarea și 
vederilor de 
jamentelor 
chemarea la 
dresată tuturor 
țării.

două astfel de insta- 
Dar, oricît de meca-

pentru i 
depășirea pre
plan, a anga- 
asumate 
îrftreeen* 

minerilor

în

a_
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CONGRESUL AL III-LEA AL F.D.U.S.
(Urmare din pag. I)

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimate tovarășe și sti
mați tovarăși,

Stimați prieteni.
In numele Consiliului 

Național, declarăm deschi
se lucrările celui de-al 
III-lea Congres al Fron
tului Democrației și Uni
tății Socialiste, eveniment 
de o deosebită însemnăta
te al vieții politice și soci
ale din patria noastră.

Dînd expresie setimen- 
tclor de dragoste și nețăr
murită recunoștință ale 
tuturor delegaților și invi
taților la acest forum na
țional, salutăm cu aleasă 
stimă și profund respect 
pe cel mai strălucit dintre 
conducătorii ce s-au ridi
cat din rîndurile poporu
lui în decursul eroicei 
noastre istorii milenare, în
flăcărat patriot și revolu
ționar, genial strateg al 
noului destin al patriei, 
personalitate proeminentă 
a vieții internaționale con
temporane, pe marele și i- 
lustrul nostru președinte, 
tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu.

Salutăm cu deosebită 
considerație pe ceilalți 
tovarăși din conducerea 
partidului și statului pre
zenți la Congres.

Adresăm un călduros 
salut tuturor delegaților 
și invitaților la lucrările 
Congresului.

Salutăm pe șefii misiu
nilor diplomatice acredi
tați la București care au 
binevoit să răspundă invi
tației de a fi prezenți la 
acest important eveniment 
al vieții politice a poporu
lui român.

Tovarăși și prieteni,
Lucrările celui de-al 

III-lea forum național al 
democrației și unității so
cialiste se desfășoară în 
anul în care întregul nos
tru popor sărbătorește, cu 
îndreptățită mîndrie pa
triotică, împlinirea a 20 
de ani de la Congresul al 
IX-lea al Partidului Co
munist Român. Vă rog 
să-mi permiteți să evoc, 
în acest moment solemn, 
rolul hotărîtor al tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu în 
elaborarea și înfăptuirea 
politicii interne și exter
ne a partidului și statului 
nostru, în întărirea inde
pendenței și suveranității 
patriei, în ridicarea con
tinuă a prestigiului țării 
noastre în lume, în elabo
rarea genialei strategii a 
măreței opere de edificare 
a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și îna
intarea spre comunism a 
României.

Aducem de la această tri
bună omagiile respectuoase 
și cea mai înaltă prețuire 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, care, de două 
decenii, prin strălucita ac

tivitate desfășurată ca se
cretar general al Partidu
lui Comunist Român, cel 
dinții președinte al Româ
niei socialiste, are o con
tribuție de valoare inesti
mabilă, determinantă, la 
propășirea multilaterală a 
societății românești, la 
puternica afirmare în lu
me a vocației creatoare 
de pace și prosperitate a 
poporului român.

Angajarea puternică a 
întregului nostru popor, 
în deplină unitate în jurul 
Partidului Comunist Ro
mân, al secretarului său 
general, de a transpune in
tegral în viață hotărîrile 
Congresului al XIII-lea, 
de a îndeplini cel de-al 
7-lea cincinal, de a pregăti 
în cele mai bune condiții 
trecerea la înfătuirea pre
vederilor dezvoltării eco_ 
nomico.sociale a României 
în perioada 1986—1990 și 
în perspectivă pînă la ori
zontul anului 2 000, este 
fundamentată pe convin
gerea fermă că viitorul de 
aur al patriei pe care 
l-au visat înaintașii îl fău
rim prin mobilizarea puter
nică a tuturor forțelor na
țiunii, sub conducerea în
țeleaptă și clarvăzătoare 
a inițiatorului și organiza
torului tuturor victoriilor 
noastre, ctitorul României 
socialiste, tovarășițl Nicolae 
Ceaușescu.

In continuare, au fost 
alese, în unanimitate, or
ganele de lucru ale Con
gresului.

Din Prezidiul Congresu
lui fac parte tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovară
șa Elena Ceaușescu, tova
rășii Vlad Aionesei, Ila- 
ralambie Alexa, Elena A- 
postol, Constantin Arseni, 
Draga Atanasiu, Constan
tin Baltă, Iosif Banc, Ra
du Beligan, Mariana Beliș, 
Emil Bobu, Filomela Bo_ 
dea, Ecaterina Brisc, Ana 
Brustur, Nicolae Călinoiu, 
Nicu Ceaușescu, Maria Ce- 
buc, Lina Ciobanii, Leo
nard Constantin, Poliana 
Cristescu, Petre Dănică, 
Constantin Dăscălescu, Ion 
Dincă, Iulian Dinu, Cons
tantin Dobrescu, Tamara 
Maria Dobrin, Iancu Dra
gan, Eduard Eisenburger, 
Marin Enache, Petru Ena_ 
che, Ludovic Fazekaș, Tu
dor Florică, Suzana Gâdea, 
Mihai Gere, Nicolae Gio_ 
san. Dan Hațmanu, loan 
Heroiu, Constantin Iloro- 
beț, Ștefania Ionescu, 
Gheorghe Iordache, Gheor- 
ghe Iosif, Maria Ivașcu, 
Cezar Lăzărescu, Constan

tin Lupulescu, Sab ina Mar- 
chi.ș, Ioan Marian, Vasile 
Marin, Manea Mănescu, 
Paulina Elena Mircea, Ioa- 
chim Moga, Tudor Mohora, 
Ana Mureșan, Ion Mușat, 
Andrei Neaga, VasiliCă 

. Nechita, Paul Niculescu,
Viorica Olaru, Constantin 
Olteanu, Constantin Gh. 
Olteanu, Gheorghe Oprea,

Gheorghe Pană, Elisabeta 
Păsculete, Dănilă Pîrvu, 
Dumitru Radu Popescu, 
Ion Popescu Puțuri, Ma
ria Prepeliță, Ion Radu, 
Maria Răducanu, Mihai 
Roșu, Susana Saivan, Ve
ronica Nicoleta Săplăcan, 
Simion Scutea, Florența 
Seica, Maria Stanciu, Ele
na Stănică, Ion Stoian, 
Gheorghe Stoica, Alexan
dru Trăilescu, Iosif Uglar, 
Nicolae Ungureanu, Ion 
Uisu, llie Verdeț Mihai 
Vișan, Marin Voiculescu.

Comisia de validare este 
alcătuită din tovarășii: 
Cornel Pacoste, Doina Be- 

• nea, Vasile Callu, Virginia 
Crețu, Ana Ferencz, Ion 
Fotache, Lucia Huțanu, Le
titia Ionaș, Constanța Ne- 
ciu, Ion Taifas, Ecateri
na Tucă.

Secretariatul Congresu
lui este format din tova
rășii : Ion Catrinescu, Ion 
Chiriță, Maria Ciocan, 
Maria Costache, Dinu Dră- 
gan, Florian Ionescu, An
gela Isăroiu, Gheorghe 
Lețu, Adriana Petrie, Emi
lia Sonea, Iosif Uglar.

Delegații au adoptat, în 
unanimitate, ordinea de 
zi a Congresului:

1. Raport privind acti
vitatea desfășurată și sar
cinile ce revin Frontului 
Democrației și Unității 
Socialiste, organizațiilor 
componente, pentru înfăp
tuirea hotărîrilor Congre
sului al XIII-lea al Parti
dului Comunist Român, a 
Programului partidului de 
ridicare a patriei pe culmi 
tot mai înalte ale progre
sului și civilizației socia
liste, de realizare a dezar
mării, a colaborării și pă
cii între popoare.

2. Directivele Congresu
lui al XIII-lea al Partidu
lui Comunist Român pri
vind dezvoltarea econo- 
mico-socială a României 
în cincinalul 1986—1990 și 
orientările de perspectivă 
pînă in anul 2000.

3. Programul-Directivă 
de dezvoltare economico- 
socială a României în pro
fil teritorial în perioada 
1986—1990.

4. Programul-Directivă 
de creștere a nivelului de 
trai și de ridicare conti
nuă a calității vieții în 
perioada 1986—1990.

5. Programul de măsuri 
pentru organizarea și des
fășurarea alegerilor ge
nerale de deputați în Ma
rea Adunare Națională și 
în consiliile populare.

6. Proiectul Manifestului 
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste pentru 
alegerile generale de de
putați în Marea Adunare 
Națională și în consiliile 
populare.

7. Alegerea Președintelui 
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste.

8. Alegerea Consiliului 
Național al Frontului De_ 

Conferința a Il-a pe 
Demo- 

Unității Socia-

de redactare 
de
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Rezoluție 
documen- 

este
tovarășul 

tova-

domenii

dezba- 
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mocrației și Unității Socia
liste.

9. 
țară a Organizației 
crației si 
liste.

Comisia 
proiectului 
și a celoilalte 
te ale Congresului 
alcătuită din 
Nicolae Ceaușescu, 
rășa Elena Ceaușescu, to
varășii loan Anton, Cons
tantin Arseni, Ștefan Bîr- 
lea, Emil Bobu, Ion Bul- 
garu, Mihai Burcă, llie 
Ceaușescu, Elena Ciocan, 
Maria Costache, Gheorghe 
David, Miu Dobrescu, Ta
mara Maria Dobrin, Ioana 
Drăgan, Elena Dumitraș- 
cu, Petru Enache, Iuliu 
Fejes, Aurelian Gubandru, 
Ion Ilobana, Hie A. Ilie, 
Voichița Iordache, Nicolae 
Mihalache, Adalbert Mi- 
litz, Constantin Mitea, 
Constanța Niculescu,-Cons
tantin Niță, Maria Nițu, 
Iulian Ploștinaru, Rodica 
Popa, Ion Popescu Puțuri, 
Raveca Rațiu, Gheorghe 
Stoica, Dezideriu Szilagyi, 
Nicolae Teodorescu, Gheor
ghe Vasile, llie Verdeț.

Delegații au aprobat pro
punerea ca lucrările Con
gresului, să se desfășoare 
în plen, în cadrul a cinci 
comisii pe domenii de ac
tivitate, precum și în Con
ferința a II_a pe țară a 
Organizației Democrației și 
Unității Socialiste.

Au fost stabilite urmă
toarele comisii pe 
de activitate:

Comisia pentru 
terea sarcinilor 
dezvoltarea industriei, 
construcțiilor și transpor
turilor, creșterea 
tivității muncii, 
cerca progresului tehnico- 
științific, valorificarea su
perioară a materiilor pri
me, energiei și combus
tibililor, ridicarea calită
ții și tehnicității produse
lor, realizarea exemplară 
a contractelor la export și 
sporirea continuă a efi
cienței întregii activități 
economice; Comisia pen
tru dezbaterea sarcinilor 
privind înfăptuirea obiec
tivelor noii revoluții agra
re, a Programului națio
nal de irigații, îmbună
tățiri funciare și realiza
rea unor producții agrico
le sigure și stabile, a mă
surilor pentru creșterea 
continuă a efectivelor de 
animale și a producției a- 
nimaliere, a Programului 
unic de dezvoltare a pro
ducției agricole în gospo
dăriile populației: Comi
sia pentru dezbaterea sar
cinilor privind activitatea 
de control al oamenilor 
muncii și creșterea rolu
lui acestuia în îmbunătăți
rea funcționării comerțu
lui și serviciilor publice, 
în realizarea politicii parti
dului de ridicare continuă 
a calității vieții în patria 

produc- 
introdu-

noastră; Comisia pentru 
dezbaterea sarcinilor pri
vind activitatea organiza
torică, politico-educativă, 
organizarea „Tribunei de
mocrației" și înfăptuirea 
hotărîrilor partidului de 
intensificare continuă a 
participării cetățenilor la 
viața politică a țării; Co
misia pentru dezbaterea 
sarcinilor privind partici
parea organizațiilor com
ponente, a cetățenilor la 
înfăptuirea ' politicii exter
ne a partidului nostru, 
consacrată dezarmării, co
laborării internaționale și 
asigurării păcii în lume.

In continuare, tovarășul 
Manea Mănescu, în nume
le tuturor delegaților și 
invitaților, a adresat, cu 
deosebit respect și înaltă 
considerație, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, rugă
mintea de a lua cuvîntul 
in cadrul Congresului.

Primit cu cele mai pro
funde sentimente de dra
goste și stimă, a luat cu
vîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Romă, 
nia, președintele Frontu
lui Democrației și Unității 
Socialiste.

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a fost 
urmărită cu deosebit inte
res, cu deplină satisfacție 
și aprobare, fiind sublini
ată, în repetate rînduri, cu 
vii și îndelungi aplauze, 
urale și ovații.

Prima parte a lucrărilor 
ședinței de dimineață a 
luat sfirșit într-o atmosfe
ră de intensă vibrație pa
triotică. Cei prezenți au 
aclamat din nou, cu în
flăcărare, pentru gloriosul 
nostru partid comunist, 
pentru conducătorul încer
cat al partidului și statu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care călăuzește 
cu înțelepciune și cutezan
ță revoluționară țara, po
porul, spre noi și strălucite 
împliniri, spre orizonturi 
tot mai luminoase de bu
năstare și progres.

Puternic însuflețiți de 
mobilizatoarele îndemnuri 
cuprinse în ampla cuvîn- 
tare rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, parti- 
cipanții s-au angajat ca, 
strîns uniți în jurul parti
dului, al secretarului său 
general, să-și aducă în
treaga contribuție la în
făptuirea istoricelor ho- 
tărîri ale Congresului al 
XIII-lea al P.C.R., a măre
țului Program de făurire 
a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre 
comunism.

In partea a doua a șe
dinței de dimineață, lucră
rile au fost conduse de 
tovarășa, Tamara Maria 
Dobrin.

In cadrul dezbaterilor a_ 
supra problemelor înscrise 

pe ordinea de zi au luat 
cuvîntul tovarășii Ion Po
pa, delegat al municipiu
lui București, Nicolae Ma
tca, delegat al județului 
Argeș, Maria Chiriac, de
legat al județului Iași, Ma
rin Matei, delegat al ju
dețului Brașov, Constan
tin Niță, delegat al Uniu
nii Generale a Sindicate
lor.

Tovarășul Cornel Pacos
te a prezentat Raportul 
Comisiei de validare, care 
a fost aprobat în unanimi
tate de delegații la Con
gres.

In continuarea dezbate
rilor, au luat cuvîntul to
varășii Grigore Dinu, de
legat al județului Gorj, 
Fănica Udma, delegat al 
județului Teleorman, La- 
zăr Boleanțu, delegat al 
județului Timiș, Ioan Mol
nar, delegat al județului 
Mureș, Mihaela Brîndu.șa 
Andreescu, delegat al ju
dețului Botoșani, George 
Bălăiță, delegat al Uniu
nii Scriitorilor, Alexan
dru Trăilescu, delegat al 
județului Caraș-Severin, 
Vasile Milea, delegat al 
Ministerului Apărării Na
ționale.

Delegații au aprobat, în 
unanimitate, Comisia de 
propuneri pentru membrii 
Consiliului Național al 
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste. Din co
misie fac parte tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovară
șa Elena Ceaușescu, tova
rășii Anica Albu, Iosif 
Banc, Emil Bobu, Virgil 
Cazacu, Nicu Ceaușescu, 
Elena Chiriță, Gica Chiru, 
Lina Ciobanu, Marius Co- 
jocaru, Ion Coman, Tama
ra Maria Dobrin, Eduard 
Eisenburger, Marin Ena
che, Petru Enache, Ludo
vic Fazekaș, Nicoleta Fe- 
l'Pnt, AJilnai Coi’O, Maiio 
Ghițulică, Vasile Isai, Du
mitru Marin, Alexandri
na Mocanu, Vasile Moca- 
nu, Ioachim Moga, loan 
Molnar, Ana Mureșan, E_ 
lena Nae, Ștefan Niță, Ni
colae Petru Oargă, Teodor 
Pavelescu, Dănilă Pîrvu, 
Dumitru Radu Popescu, 
Constantin Radu, Ion Ra
du, Iosif Szasz, Georgeta 
Șerban, Fănica Udma, Tin- 
cuta Ungureanu, Ion Ursu, 
Marin Vasile, Eugen Voicu, 
Jenica Vornicu.

Congresul a votat, în u- 
nanimitate, componența 
numerică a Consiliului Na
țional al Frontului Demo
crației și Unității Socialis
te, din care vor face par
te 537 membri.

După-amiază, lucrările 
s-au desfășurat în cele 
cinci comisii pe domenii 
de activitate, precum și- în 
cadrul Conferinței a ll_a 
pe țară a Organizației De
mocrației și Unității Soci
aliste.

Lucrările Congresului 
continuă.

Conferința Organizației Democrației și Unității Socialiste
(Urmare din pag. 1)

mocrației și Unității Soci
aliste.

Vorbitorii au dat glas 
sentimentelor de adîncă 
satisfacție patriotică ale tu
turor membrilor Organi
zației Democrației și Uni
tății Socialiste pentru rea
legerea la cel de-al XIII- 
lea Congres al P.C.R. în 
înalta funcție de secretar 
general al partidului a to
varășului Nicolae 
Ceaușescu, patriot și revo
luționar înflăcărat, cel mai 
iubit și stimat fiu al na
țiunii noastre.

Conferința a exprimat con

vingerea că reînvestirea 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția su
premă de secretar gene
ral al partidului constituie 
garanția că hotărîrile isto
rice adoptate de înaltul 
forum al comuniștilor ro
mâni vor fi înfăptuite în 
mod exemplar.

In numele colectivelor 
de muncă pe care le repre
zintă, al claselor și cate
goriilor sociale din care 
provin, delegații și-au ex
primat dorința fierbinte, 
în deplin consens cu voin
ța întregului nostru popor, 
ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, conducătorul 
iubit și stimat al partidu

lui și statului, luptător 
neobosit pentru înfăptuirea 
nobilelor aspirații de pa
ce și progres ale națiunii 
noastre, să fie ales din nou 
în funcția de președinte al 
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, cel mai 
larg și reprezentativ orga
nism politic al țării.

Cei ce au luat 
cuvîntul au exprimat 
aleasa stimă și profunda 
dragoste pe care partici- 
panții la conferință, între
gul popor le poartă tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
ctitorul României socialis
te moderne, prospere, libe
re și independente, făuri
torul sistemului democra

ției și unității socialiste în 
patria noastră.

Intr-o deplină unanimi
tate, participanții la lu
crări, reprezentanți ai tu
turor categoriilor sociale 
dm țara noastră, au dat o 
înaltă apreciere și și-au 
manifestat deplinul acord 
față de politica internă și 
externă a partidului și sta
tului nostru, angajîndu-se 
să facă totul pentru înde
plinirea atribuțiilor ce re
vin O.D.U.S. în toate do
meniile de activitate.

Reliefînd că organiza
țiile democrației și unită
ții socialiste și-au subor
donat întreaga activitate 
politică și organizatorică 

mobilizării tuturor oame
nilor muncii la îndeplinirea 
obiectivelor stabilite de 
Congresul al XIII-lea al 
P.C.R., vorbitorii au sub
liniat necesitatea intensifi
cării eforturilor în vede
rea traducerii în viață a 
importantelor sarcini ale 
cincinalului viitor, au dat 
expresie angajamentului so
lemn de a înfăptui neabă
tut întreaga politică a 
partidului și statului nostru.

In continuare a fost a- 
doptată Rezoluția Confe
rinței.

Delegații la Conferință 
au ales apoi, în unanimi
tate, Comitetul Central al 
Organizației Democrației 

și Unității Socialiste, for
mat din 245 membri. In 
prima sa plenară, Comite
tul Central a ales Biroul, 
alcătuit din 19 membri.

Intr-o atmosferă însufle
țită, de puternică vibrație 
patriotică, participanții la 
cea de-a Il-a Conferință 
pe țară a Organizației De
mocrației și Unității Soci
aliste au adoptat o tele
gramă adresată tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România.
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