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MESAJUL 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, adresat pionierilor, 
șoimilor patriei, școlarilor și tuturor copiilor țării, 

cu prilejul împlinirii a 35 de ani de la înființarea 
Organizației Pionierilor din România

Dragi tovarăși și prieteni, pionieri și 
școlari,

Dragi copii ai României socialiste,
Cu prilejul aniversării a 35 de ani de 

la crearea Organizației pionierilor, îmi fa
ce o deosebită plăcere să adresez pionie
rilor și șoimilor patriei, școlarilor și tutu- 
Tor copiilor din România, întregului tine
ret al țării, un salut călduros, revoluțio
nar și cele mai bune urări de fericire.

Constituirea organizației revoluționare 
a copiilor a reprezentat un eveniment de 
importanță deosebită, o expresie a grijii 
partidului și statului, a societății noastre 
socialiste, pentru creșterea, educarea și 
formarea copiilor și pionierilor în spiritul 
celor mai înalte tradiții de luptă revolu
ționară și patriotică, în pregătirea tinerei 
generații — viitorul de aur al patriei — 
pentru muncă și viață, pentru a deveni 
cetățeni de nădejde ai țării, constructori 
entuziaști ai socialismului și comunismu
lui pe păniîntul României.

Milioane de pionieri, practic toți copiii 
patriei noastre, au fost membri ai orga
nizațiilor de pionieri, învățînd din fra
gedă copilărie spiritul prieteniei, solida
rității, al dragostei față de muncă, față 
de patrie, față de cauza socialismului, a 
Păcii și prieteniei cu tineretul de pretu
tindeni, cu toate popoarele lumii.

Mulți din pionierii de ieri au devenit 
cadre de nădejde ale partidului și statu
lui, muncitori și specialiști de înaită com
petență, ingineri, oameni de știință, ofi

țeri, activiști în toate sectoarele construc
ției socialiste, militanți activi pentru în
făptuirea Programului partidului de fău
rire a societății socialiste multilateral dez
voltate și de înaintare a României spre 
comunism.

Aniversarea Organizației de pionieri 
are loc în anul în care întregul popor, 
în strînsă unitate, sărbătorește cea de-a 
40-a aniversare a victoriei revoluției de 
eliberare socială și națională, antifascistă 
și antiimperialistă, în anul în care va a- 
vea loc cel de-al XIII-lea Congres al 
Partidului Comunist Român. Se poate 
afirma că organizația revoluționară a pio
nierilor s-a dezvoltat o dată cu patria 
noastră socialistă, cu ridicarea României 
pe noi culmi de progres și civilizație.

întregul nostru popor intîmpină aceste 
evenimente importante din viața patriei 
cu rezultate remarcabile în dezvoltarea și 
modernizarea forțelor de producție, în în
florirea științei și tehnicii, a învățămîntu- 
lui 'și culturii, în ridicarea generală a ni
velului de trai, material și spiritual, a 
gradului de civilizație a întregii națiuni.

Recent, Comitetul Central al partidu
lui și alte organisme ale democrației 
noastre socialiste, au adoptat hotărîrl im
portante cu privire la dezvoltarea viitoa
re a patriei noastre. Toate aceste hotărîri 
și programe dau o minunată perspectivă 
pentru poporul nostru. Realizarea lor va
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SfSW Mill ADUNĂRI NAȚI0IWE
în prezența tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, vineri, 29 iunie, 
s-au reluat lucrările în plen 
ale sesiunii a noua a celei 
de-a opta legislaturi a Ma
rii Adunări Naționale.

Ora 10. La intrarea în 
rotonda Palatului Marii A- 
dunări Naționale, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost 
întâmpinat cu puternice și 
îndelungi aplauze de că
tre deputați și invitați, ca
re au exprimat și cu acest 
prilej, înalta apreciere a 
întregului nostru popor fa
ță de secretarul general al 
partidului, președintele Re
publicii, pentru prodigioa
sa și neobosita sa activi
tate consacrată ‘ progresu
lui șl bunăstării națiunii 
noastre socialiste, ridicării 
României pe noi culmi ale 
progresului și civilizației, 
făurirea unei lumi a păcii, 
securității, înțelegerii și 
colaborării.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în loji
le oficiale au luat loc to
varășa Elena Ceaușescu, 
tovarășii Constantin Dăscă- 
lescu, Iosif Banc, Emil Bo
bu, Virgil Cazacu, Lina 
Ciobanu, Ion Coman, Ni- 
eolae Constantin, Ion Din- 
că, Ludovic Fazekaș, Ale
xandrina Găinușe, Manea 
Mănescu, Paul Niculescu, 
Constantin OlteanU, Gheor- 
ghe Oprea, Gheorghe Pană, 
Ion Pățan, Dumitru Popes
cu, Gheorghe Rădulescu, 
Ilie Verdeț.

Sentimentelor de cea mai 
aleasă stimă și prețuire, 
de profundă mîndrie pa
triotică, cu care reprezen
tanții în forul suprem 
legislativ al țării, aseme
nea tuturor fiilor Români
ei socialiste au primit ho- 
tărîrea Plenarei Comitetu
lui Central cu privire la 
realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în func
ția supremă de secretar 
general al Partidului Co
munist Român de către 
Congresul al XIII-lea al 
P.C.R., le-a dat glas, în 
deschiderea sesiunii, pre

ședintele Marii Adunări 
Naționale, tovarășul Nico
lae Giosan, care a spus s

Considerăm că această 
propunere corespunde în 
cel mai înalt grad voinței 
și hotărîrii tuturor fiilor 
țării ca în fruntea partidu
lui — forța politică condu
cătoare și nucleul vital al 
întregii noastre societăți
— să se afle, în continua
re, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care, prin în
treaga sa viață și activi
tate de revoluționar și pa
triot înflăcărat, a intrat în 
conștiința întregului nostru 
popor drept exponentul ce
lor mai înalte aspirații și 
idealuri de libertate, inde
pendență, progres și bună
stare ale națiunii noastre, 
drept conducătorul înțelept 
și încercat; al destinelor 
României socialiste. (A- 
Plauze și urale puternice. 
Se scandează : „Ceausescu
— P.C.R.“).

Sub această cupolă în
cărcată de istorie a răsu
nat — și am ascultat — 
deseori cuvîntul președin
telui țării, luminînd, prin 
claritatea de cristal a idei
lor sale, drumul nostru de 
edificare a României so
cialiste moderne, de ridi
care a poporului pe culmi 
tot mai înalte ale civiliza
ției socialiste și comuniste. 
(Aplauze și urale puterni
ce).

Tot ce s-a înfăptuit în 
măreața epocă istorică, 
inaugurată de Congresul al 
IX-lea al partidului și ca
re poartă pe frontispiciul 
ei numele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, se da- 
torește în mod hotărîtor e- 
nergiei clocotitoare, elanu
lui revoluționar, clarviziu- 
nii, spiritului novator, pa
triotismului fierbinte și 
concepției științifice afir
mată în conducerea parti
dului și a țării, de secre
tarul general al partidului, 
de președintele Republicii. 
(Aplauze puternice).

întregul nostru popor cu
noaște și dă o înaltă apre
ciere rolului esențial al to
varășului Nicolae Ceaușescu 
în elaborarea și înfăptui
rea politicii interne și ex

terne a partidului și sta
tului nostru, inițiativelor șt 
acțiunilor sale consacrate 
întăririi păcii, destinderii 
și colaborării internaționa
le, soluționării constructi
ve a marilor probleme--ide 
epocii noastre, care au fă
cut ca România să-și cu
cerească un meritat pres
tigiu pe arena mondială. 
Este o mare mîndrie pen
tru întregul nostru popor 
faptul că numele președin
telui României s-a înscris 
cu litere de aur în istoria 
lumii contemporane, că to
varășul Nicolae Ceaușescu 
se bucură de simpatia, pre
țuirea șl recunoștința opi
niei publice mondiale, ca 
un erou al cauzei priete
niei între popoare, progre
sului și păcii internaționa
le.! (Aplauze puternice).

Dorim să exprimăm și 
în acest for suprem legi
slativ al țării, o dată cu a- 
deziunea noastră unanimă 
la Hotărîrea plenarei Co
mitetului Central, convin
gerea nestrămutată că rea
legerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de către Con
gresul al XIII-lea al parti
dului în înalta funcție de 
secretar general al Parti
dului Comunist Român 
constituie garanția sigură 
a continuării ferme și ne
abătute a mersului nostru 
înainte pe drumul luminos 
al socialismului și comu
nismului, a înfăptuirii mă
rețului program al parti
dului de ridicare econo
mică și socială a Români
ei, de asigurare a bună
stării și fericirii întregului 
popor. (Aplauze puternice, 
prelungite. Se scandează 
îndelung: „Ceausescu —
P.C.R.“).

Deputății și invitații, a- 
dînc recunoscători pentru 
tot ceea ce tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cel mai 
iubit fiu al poporului nos
tru, a făcut și face'pentru 
înflorirea multilaterală a 
României au aplaudat și 
ovaționat îndelung. Minu
te în șir, în picioare, toți 
cei prezenți în rotonda Ma
rii Adunări Naționale au
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MECANIZATORI, SPECIALIȘTI, LUCRĂTORI Al OGOARELOR, SĂ ACȚIONĂM iN FLUX CONTINUU LA SECERIȘUL
ORZULUI, TRANSPORTUL RECOLTEI, ELIBERATUL TERENULUI Șl SEMĂNATUL CULTURILOR DUBLE!

Imagini surprinse ieri in Țarina de Jos, a C.A.P. Ilia, unde lucrările se desfă
șoară în flux : recoltat, Iran sportul recoltei, balota tul paielor, eliberarea și pregătirea 
terenului pentru semănatul culturii duble.

Organizare temeinică, ritmuri bune de lucru

SUB CONDUCEREA PARTIDULUI - 40 DE ANI 
DE PROFUNDE PREFACERI SOCIALISTE

Sărbătoarea slujitorilor școlii și a pionierilor - 
sub semnul marilor izbinzî ale libertății patriei

Țara sărbătorește astăzi 
unul dintre detașamentele 
de seamă ale intelectuali
tății sale — oamenii școlii, 
care urmează cu entuziasm 
orientările partidului, mi- 
litH>d cu consecvență pen
tru transpunerea în viață a 
înțeleptei politici în dome
niul învățămîntului. Ziua 
învățătorului se constituie 
de fiecare dată — și cu atit 
mai mult acum, cînd i se 
alătură și „Ziua pionieri
lor" - într-o sărbătoare a 
școlii în ansamblul său, în- 

tr-o fericită evaluare a tot 
ce s-a realizat bun, trai
nic și durabil în această 
operă educativă, încărcată 
de profunde semnificații so
ciale, politice și umane.

Sărbătorită în anotimpul 
de profunde prefaceri so
cialiste al anului 40 al li
bertății patriei, Ziua învă
țătorului poartă însemnul 
îndemnurilor pe care secre
tarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, le-a adresat co
muniștilor, întregii națiuni 

în cuvîntarea rostită la re
centa plenară a C. C. al 
P.C.R., în care a jalonat 
cu rigoare și clarviziune 
științifică obiectivele urmă
torului cincinal, deschizînd 
o perspectivă luminoasă 
progresului continuu al ță
rii.

)ndreptindu-și cu stimă 
și recunoștință glodurile 
spre cel mai iubit fiu al 
națiunii, spre omul aflat la 
cîrma patriei, alătorindu-se
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Declanșat cu cîteva zile 
în urmă, secerișul orzului 
se desfășoară’ în ritm in
tens în majoritatea unită
ților din Consiliul unic a- 
groindustrial Ilia.

Pe tarlaua „Pasarelă"' a 
C.A.P. Gurasada se aflau 
în lan trei combine, înso
țite de remorcile pentru 
transportat. Din cele 6 ha 
cultivate cu orz, mai rămă
seseră de secerat mai pu
țin de două hectare.

— Au tras bine băieții 
mei azi — ne spunea loan 
Sorinca, șeful secției me
canizare din Gurasada, a- 
flat, împreună cu mecani
cul Viorel Civici, alături 
de formația de combine, 

pentru a asigura asistență 
tehnică în caz de nevoie. 
De fapt, cei trei mecani
zatori —■ Romulus Bolea, 
Titi Burza și Octavian Șin- 
dea sînt printre cei mai 
buni din secție. Dar nici 
Trandafir Groza, Tiberiu 
Stăniș, loan Lupșa, care a- 
cum asigură transportul 
boabelor In bază, ori Si- 
miori Popovici și Viorel 
Voica, cei doi, de pe pre
sele de balotat nu rămîn... 
de căruță. Țin aproape de 
combine I

— Da, așa au mers și 
ieri — intervine Sonia Toa- 
der, economista fermei ve
getale. In cîteva ceasuri 
au pus jos orzul de pe tar

laua „Bradu". Și a rost 
ceva de lucru. După ce 
l-am dus în bază și am 
făcut socotelile, ne-am dat 
seama că a ieșit o produc
ție de 4,8 tone la hectar.

La plecare, pe drum, 
ne-am intersectat cu meca
nizatorii Gheorghe Marin- 
ca și Dan Crăciun care 
veneau cu plugurile să in
tre la arat pe terenul eli
berat de paie.

...De pe pasajul Gotha- 
• tea, „Țarina de Jos", a 
C.A.P. Ilia, se vedea ca-a 
palmă. Tot atît de bine se 
observa puternica concen-

MIRCEA LEPADATU
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UbmbI wnBve, deplină satisfacție față 
de Hotărîrea plenarei C.C. al P.C.R., privind 
realegerea tovarășului Nicoiae Ceaușescu, 

in funcția supremă 
de secretar generai ai partidului

ADEZIUNEA DEPLINĂ A MINERILOR
Asemenea întregului po

por, minerii de la Livezeni 
susțin din toată inima Ho- 
tărîrea recentei plenare a 
C.C. al P.C.R., privind 
realegerea tovarășu
lui Nicoiae Ceaușescu, la 
Congresul al XIII-lea al 
partidului, în funcția su
premă de secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român — ca o garanție 
sigură a mersului impe
tuos al tării pe drumul so
cialismului și comunismu
lui, a creșterii continue a 
nivelului de trai al tuturor 
celor ce muncesc.

Noi, minerii de la Li
vezeni avem privilegiul de 
a • lucra în cea mai tînără 
întreprindere minieră din 
Valea Jiului, creație a ani
lor de construcție socialistă 
în România, după Congre
sul ai IX-lea al partidu
lui, ca o expresie elocven
tă a grijii permanen
te a tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu pentru dezvolta
rea industriei carbonifere.

Urmărind neabătut în 
întreaga noastră activitate 
îndemnurile si indicațiile 
deosebit de prețioase pe 
care M-'nerul de Onoare al 
țării, iubitul nostru con
ducător de partid și de 
stat, tovarășul Nicoiae

Ceaușescu le-a dat mine
rilor cu ocazia vizitelor de 
lucru în Valea Jiului, bri
gada pe care o conduc în 
cadrul sectorului II al I.M. 
Livezeni și-a depășit lună 
de lună, de la începutul 
anului, sarcinile de plan, 
avînd un spor de produc
ție „la zi" de peste 6 900 
tone de căroune — con
tribuție deosebit de însem
nată la realizările de plan 
ale minei ne primele șase 
luni din an.

Hotărîrea adoptată de 
plenara C.C. al P.C.R. de 
a-l avea în continuare în 
fruntea part'dului pe to
varășul Nicoiae Ceaușescu, 
bărbat vizionar și îrțelept, 
patriot ?u*ezător. de nu
mele căruia sînt legate 
toate marile infăptu ■> ai» 
pdpo"uîui reman in ulti
mele două decenii, ne um
ple inimile de bucurie, ne 
întărește încrederea că ta
ra va sui mai ferm trep
tele devenirii sale multi
laterale. ooppr'i] întreg va 
avea o, existență demnă, 
liberă. Aprobăm cu toții a- 
ceastă hotărîre — vrere 
unanimă a națiunii româ
ne — și asigurăm partidul 
comunist, pe bravul nos
tru conducător, tovarășul

Nicoiae Ceaușescu’,’ că mi
nerii de la Livezeni vor 
munci cu și mai multă 
dîrzenie și dăruire în aba
taje. că vor spori cu fie
care zi plusurile de pro
ducție de pînă acum, pu- 
nînd la dispoziția econo
miei naționale ’’antităti tot 
mai mari de că-bune. Co
muniștii nmera toți oa
menii muncii de la I. M. 
Livezeni sînt hotărîți ca în 
cinstea celei de a 4»>-a anj.

"versări a eliberării pa
triei și Congresului al 
XIII-lea al partidului să 
adauge la cele 23 000 to
ne de cărbune peste clan, 
cu care încheiem primul 
semestru al anului. alte 
sporuri de. orxiucție. care 
să ne asigure încheierea 
cu bine a planului pe a- 
cest an și să abordăm te
meinic prevederile pe 
1985. așa cum a indicat to
varășul Nicoiae Ceaușescu 
la recenta plenară a C.C. 
al P.C.R., Ia Sesiune-s Con
siliului Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale 
și la . plenara Consiliului 
Național al F D.US

CRISTEA VALACHE, 
miner șef de brigadă, 

sectorul II, 
I.M. Livezeni

ÎMPLINIREA VOINȚEI NOASTRE
Hotărîrea plenarei C.C. 

al P.C.R. cu privire la rea
legerea tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu în funcția de 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, la 
Congresul al XIII-lea. mi-a 
produs o vie bucurie, 
am primit-o cu adîn- 
că recunoștință și mân
drie patriotică. Mărturisesc 
că această hotărîre . s-a 
întîlnit spre împlinire cu 
sentimentele de profundă 
admirație și dragoste pe 
care le nutresc pentru to
varășul Nicoiae Ceaușescu 
cel mai iubit fiu al popo
rului nostru, patriot ii.flă- 
că-at și proeminent mili
tant revoluționar care și-a 
dedicat întreaga viată idea
lurilor de fericire ale na
țiunii române ridicării ne
contenite a patriei noastre 
pe cele mai înalte culmi 
de civilizație și progres.

Muncesc într-o mare în
treprindere constructoare 
de mașini. Unitatea noas
tră a avut ca nucleu ■> sim
plă fabrică de industrie lo
cală și s-a dezvoltat vigu
ros în epoca ce o numim, 
cu deosebită simțire patrio
tică și responsabilitate. 
„Epoca Ceaușescu". și-a 
amplificat și diversificat 
producția, beneficiind din 
plin de gîndirea clarvăză
toare a conducătorului nos
tru iubit, anume, dezvolta
rea cu precădere a indus
triei — ca ramură purtă
toare de progres (sub toate 
aspectele) pentru țară. în 
acest cincinal. întreprinde
rii noastre i s-au alocat 
fonduri de investiții de 2 
miliarde-lei. fapt ce a de
terminat un ritm fără pre
cedent al producției in
dustriale și începînd din

semestrul II 1984 pînă Ia 
finele anului 1985. vd creș
te cu 2 000 numărul locu
rilor de muncă Sînt cifre 
încărcate de semnificații, 
exprimînd forța economi
ei românești care se bucu
ră de prestigiu în întreaga 
lume, exprimă totodată 
devotamentul fără margini 
pus în slujba poporului 
nostru de tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu. Iată de ce rea
legerea tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu pentru a condu
ce în continuare destinele 
partidului și patriei noas
tre corespunde voinței pu
ternice a întregului popor, 
năzuințelor noastre de mai 
bine.

IERONIM ILIE, 
inginer șef 

cu pregătirea fabricației 
la întreprinderea mecanică 

Orăștie

O HOTĂRÎRE CARE NE UMPLE SUFLETELE DE BUCURIE
împreună cu toți comu

niștii. cu toți oamenii 
muncii din țara noastră, 
am luat cunoștință cu deo
sebită satisfacție și nemăr
ginită bucuri^ de propu
nerea. Comitetului Politic 
Executiv și de Hotărîrea 
adoptată de Plenara C.C. 
al P.C.R. privind realege
rea tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu. la Congresul al 
XIII-lea. în funcția supre
mă de secretar general al 
partidului.

Hotărârea adoptată de 
plenară constituie un act 
de deosebită importanță, 
o garaișție sigură că între
gul nostru popor strîns 
unit în jurbl partidului. își 
va continua -u aceeași dă
ruire și cutezanță respon
sabilă, cu aceeași pasiune 
efortul amplu pent-u reali
zarea deplină a operei da 
făurire a societății socialis
te multilateral dezvoltate 
în Român a. t> mărețelor 
obiectiv, 'e vor f- cip-in
se în documentele și hotă

rârile Congresului al XIII- 
lea al partidului.

Ca membru cooperator 
am simtit profund și me
reu noile transformări pe 
care le-a trăit agricultu
ra județului nostru, a în
tregii țări. în acești aproa
pe 20 de ani de cîrrd în 
fruntea partidului și a sta
tului se află tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu. Sînt 
transformări radicale care 
au schimbat dir temelii 
viața satelor, a țăranilor, 
ducînd la o continuă spo
rire a producțiilor agri
cole.

Din cuvîntarea tovarășu
lui Nicoiae Ceaușescu la 
recenta plenară a C.C al 
P.C.R. am reținut că și în 
continuare se va acorda o 
atenție deosebită dezvo'tă- 
rii agriculturii - ramură 
de bază a economiei națio
nale — indicatorii planului 
pe anul 1985 prevăzînd 
obținerea unor recolte si
gure și stabile, prin valo
rificarea superioară a fon
dului funciar, folosirea in

tegrală și cu maximă efi
ciență a suprafețelor agri
cole. creșterea susținută a 
producțiilor in zootehnie, 
înfăptuirea în bune condi
ții a Programului unic și 
a celui de antoconducere 
și autoaprovizionare teri
torială. înfăptuirea acestor 
obiective va crea condițiile 
desăvârșirii noii revoluții 
agrare și creșterea bună
stării noastre.

Făcîndu-mă ecoul comu
niștilor, al membrilor coo
peratori din unitatea noas
tră. a tuturor locuitorilor 
satului, susțin din adâncul 
inimii Hotărîrea Plenarei 
C.C. al P.C.R privind re
alegerea tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu, la Congresul al 
XIII-lea, în înalta funcție 
de secretar general al 
partidului. angaj?ndu-ne 
să îndeplinim cu întreaga 
răspundere comunistă toa
te sarcinile ce ne revin.

IOAN BARBU, 
președintele 

C.A.P. Pricaz

CAMPANIA AGRICOLĂ DE VARĂ

Organizare temeinică, ritmuri bune de lucru
(Urmare din pag. 1)

trare de utilaje agricole și 
forțe umane din lanurile 
galbene de orz, de pe tar
laua „Luncani". Dar. mai 
ales, se vedea perfecta or
ganizare „în flux continuu" 
a întregii activități. în ur
ma formației de combine, 
care deșertau boabele de 
orz direct în remorci, ve
neau două prese de balo
tat, dotate cu sănii, care 
eliberau urgent terenul, 
stivuind baloții la cele 
două capete ale tarlalei.

— Dacă știam că veniți 
să ne „trageți în chip" — 
strigă râ7înd de pe sanie. 
Patrafina Bulfea una din 
cele mai harnice și inimoa
se cooperatoare —. atunci 
îmi luam straiele cele fai
ne ! Tot țineți să faceți 
poza ? Atunci vedeți să se 
vadă și muierea asta de-i

cu mine la baloți, Silvia 
Rusu o cheamă că și ea-i 
tare vrednică !...

Urmărim, în continuare, 
cum se desfășoară munca, 
notînd, totodată. numele 
eroilor acestei prime bătă
lii din campania de recol
tat a păioaselor : mecani
zatorii loan Nelega, Mari
nei Marc. Constantin Gîta, 
Petru Groza, ._>e combine, 
loan Dimperiu, Gheorghe 
Sorea și Florea Tămaș. ca
re asigurau transportul re
coltei la baza de recepție. 
Gheorghe Suba și Traian 
Crișan, pe presele de ba
lotat și mecanicul Ionel Ni- 
coară. care asigura asisten
ța tehnică.

Cum mai mult de jumă
tate din teren era eliberat 
de paie, mecanizatorii Cor
nel Potinteu și Emil Șerban 
intraseră 
arat,

cu plugurile la 
încheind, astfel „flu-

xul" acelei zile de muncă.
— Am început bine a- 

ceastă campanie — pre
ciza loan Cionca. inginerul 
șef al cooperativei. aflat 
acolo, în mijlocul oameni
lor. S-a secerat cu o vite
ză de 25 de hectare zilnic. 
Așa că în două zile am reu
șit să încheiem recoltatul 
orzului pe 50 hâ din cele 
70 ha cultivate. După a- 
miază, încheiem și această 
tarla (de 32 ha — n.n.) și 
ne vom muta «peste linie, 
la „Cuieș". unde mai avem 
o suprafață de 14 ha. Da
că timpul se menține bun, 
pînă mâine seară (azi. sâm
bătă — n.n.) vom încheia 
recoltatul orzului.

După modul în care era 
organizată, munca și ritmul 
bun în care se desfășoară, 
dăm credit cooperatorilor 
din Ilia că vor reuși să se 
țină de cuvînt.
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Fara sa se piardă nici un
. Joi, 28 iunie a.c., a 
put recoltatul orzului 
Consiliul unic agroindus
trial Hațeg. Primul care 
a intrat cu combina în
tr-o holdă a Asociației e- 
conomice intercooperatiste 
de la Bărăști a fost me
canizatorul loan Tașcu

— începem o bătălie 
foarte importantă — ne-a

înce- 
și în

mecanizatorul. Avemspus 
datoria — cum ne-a ceru
t-o tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu. secretarul gene
ral al partidului — să 
strângem recolta de orz și 
grâu cît mai repede, fără 
să se piardă nici un bob.

Au intrat în lucru și 
combinele conduse de Radu 
Tăbîrgic, Costea Dobrean,

CONSFĂTUIRE
La Orăștie, în organi

zarea consiliului orășe
nesc al sindicatelor, a a- 
vut loc o consfătuire la 
care au participat mem
brii celor 39 de echipe de 
control muncitoresc 
oamenilor muncii, 
nele de conducere
cooperativei de producție, 
achiziții și desfacerea 
mărfurițpr, cooperativei 
meșteșugărești și C.L.F.

ale 
orga- 

ale

din localitate. Cu prilejul 
întîlnirii dintre echipele 
de control și factorii di
rect răspunzători în des
fășurarea corespunzătoa
re a comerțului urban 
s-a făcut o analiză temei
nică a activității din a- 
cest an, s-au luat măsuri 
pentru înlăturarea unor 
neajunsuri mamfestate și 
îmbunătățirea muncii în 
comerț.

Victor Cimenti și Mircea 
Pînzaru. S-a muncit în
tins pînă seara târziu, me
canizatorii manifestînd 
deosebită grijă pentru a nu 
se risipi 
de orz. 
rectorul 
spunea :

— Secerișul din acest an 
nu ridică probleme deose
bite, întru rât ne-am pre
gătit din vreme. Toate 
combinele sînt reparate și 
verificate, s-a făcut pro
ba cu boabe. Presele de 
balotat paie sînt, de ase
menea, în <tare de funcțio
nare. Mecanizatorii care 
muncesc la recoltarea pă
ioaselor au fost mstruiți eu 
sarcinile ce le revin în pe
rioada secerișului. Urmărim 
îndeaproape fiecare holdă 
de orz și vom dirija com
binele în așa fe) încât să 
asigurăm recoltarea fiecă
rei tarlale fără să se piar
dă nimic din recoltă.

nimic din recolta* 
loan Medrea, di- 
S.M.A. Hcfîeg. ne
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„Made in Romania
expresie

Margareta Zeides. direc
torul întreprinderii de con
fecții Vulcan, ne spune: 
.Trebuia să fie 
raționa] resursele 
ale orașului, să se creeze 
noi locuri de muncă pen
tru fiicele și soțiile mine
rilor din Vulcan, Paroșeni 
și Lupeni. Aceste idei sînt 
ale tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, care a 
indicat în mod expres să 
fie construită în Vulcan o

utilizate 
locale

Vulcan"
a hărniciei muncitorești 

producția totală planifica
tă. Aceasta și datorită fap
tului că ne depășim în mod 
constant planul la export.
Pe primele cinci luni și 
jumătate avem un plus de 
1 995 000 lei 
câtor.

Pe aceeași 
ducția netă 
sită cu 15,9 
ductivitatea muncii a cres
cut cu 15.5 Ia sută.

Dar. între toate, faptul 
că tînărul colectiv de mun-

la acest indi-

perioadă, pro- 
a fost depă- 
la sută, pro-

ACTIVITATEA DE EXPORT 
calitate « dinamism ♦ eficienta

unitate a industriei ușoare 
românești. întreprinderea 
a început să producă 
1979“.

— înseamnă că acum, 
în 1984. unitatea împlineș
te 5 ani de existență. E o 
vîrstă fragedă în imagina
ția oricui. Care este însă 
situația sub aspectul pro
ducției materiale 7

— Pe primele 5 luni și 
jumătate din 1984. valorile 
suplimentare obținute la 
producțiile globală și mar
fă trec, fiecare, de 7 000 000 
lei. iar la indicatorul con
fecții textile s-au realizat 
în plus produse de peste 
17 300 000 lei. O mare par
te din confecții merg 
beneficiarii externi și 
litatea este apreciată, 
avem nici un refuz.

— Cît exportați 9
— Aproape un sfert

în

la 
ca- 
nu

din

că exportă un sfert din 
producție, că beneficiarii 
externi solicită confecții 
de Vulcan în plus față de 
contracte. dovedește pe 
deplin maturitatea profe
sională la care au ajuns 
oamenii, precum și buna 
organizare a producției și 
a muncii din întreprindere.

De la maistrul Feszner 
Liliana, șef secție confec
ționat pe. schimbul „B“, 
am mai aflat că fiecare 
formație are două linii 
nologice, că au intrat 
în fabricație 6 modele 
fecții din totalul de 8
dele planificate a fi intro
duse în lucru pe întreg a- 
nul 1984. Aceasta înseamnă 
că și disponibilitățile co
lectivului de creație se vor 
manifesta suplimentar în 
al cincilea an de existență 
a întreprinderii.

teh- 
deja 
con- 
mo-

Cine erau mînuitoarele 
harnice ale mașinilor în
șiruite pe operații, într-un 
flux productiv optim ? La 
formația 2 B. maistrul Vic
toria Ene ne-a spus cîteva 
nume: Aurica Costică, Vi- 
șinița Mihăiescu. Balogh 
Elisabeta, Sabina Vîlcea- 
nu și Kovacs Marg it. „Aș 
putea să le. enumăr 
toate, că sînt harnice și 
pricepute" — a ținut 
precizeze șefa de formație. 
Maistrul Aurica Fornade 
ne-a dat numele unor mun
citoare din formația 4 B, 
pe care o conduce: Geor- 
geta Stan, Ana Bordea, 
Raveca Cristea, Maria Ti- 
ron, Susana Gorcea și Ma
ria Palcea. La despărțire, 
am întrebat-o pe șefa for
mației 4 B : „De unde, to
varășă maistru, atîta pri
cepere pentru confecții fru
moase și de calitate, aici, 
unde în urmă cu 6 ani nu 
era nimic ?“. Ne-a răspuns: 
„Toate aceste muncitoare 
au învățat meseria prin 
cursurile de calificare or
ganizate prin ’78. '79 și mai 
tîrziu. în acest an, cînd și 
întreprinderea noastră îm
plinește o jumătate de de
ceniu, vrem ca în cinstea 
sărbătorilor mari ale țării 
— 40 de ani de la elibe
rare și Congresul al XIII- 
lea al partidului — să 
muncim și mai bine, așa 
cum știu fiicele și soțiile 
de mineri să muncească !“.

pe
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MARiN NEGOIJA

(Patria); 
rog (Arta); II 
Vreau să știu 
aripi (Modern, 
S-a oprit 
— sala B) 
bire 
ra); 
ta);
dorini 
rile 
te bai
(7 Noieni
Secretul 1 _
tural); VU 
mercenariJoiB 
LONEA : 
larii și 
nerul) ; ANiq| 
zul fierbin 
(Muncitoresc 
Revanșa (Rete 
B.D. la munte 
(Steaua roșio 
Lanțul aminU 
I-II (Patr

Bu 
tură); 
tău, 
Pădurea

sa de cu 
O lebădă • 
ILIA: 
plinii (L

va fi instabil^ 
ușor, 
înhorări ac 
cădea ploi 
aversă î 
cări 
grindină, 
le de aftă' 
1/mp în 
va suit 
tensifiqg 
40—50 J 
Tempera 
fi ctip 
grade, la 
tre 21 și

La m 
instabil 
noros. V 
ploaie îns 
cări elect 
grindină, 
moderat 
tempora 
din sud- 
de servici 
co).



Sub conducerea paruou.ui — 40 oe ani de profunde prefaceri socialiste
SĂRBĂTOAREA SEUIITORILOR SCOlll SI A PIONIERILOR - SUB SEMNUL 

MARILOR IZBÎfJZI ALE LIBERTĂȚII PATRIEI

grijii portidu’ui ți «totului 
nostru, numai in acest an 
școlar baza didactico-mate- 
riaiă existentă a fost îmbo

gățită cu noi lucrări de in-

Majoritatea cadrelor di
dactice și elevilor au înțe
les că trebuie să fie pro- 
■notori ai noului, să-și oc
nă capacitatea, inteligen
ța și creativitatea in slujba 
găsirii și aplicării in prac
tică a noi soluții și tehno- 
logîi ca-e să conducă la 
•educerea cheltuielilor ma- 
te riale. economisirea de 
combustibil, energie, la 
crestereo eficienței întregii 
oetivitâți. P'odusele reoli-

oezeatote în expoziția ju
dețeană — în core o fru
moasă carte de vizită ofe
ră elevii liceelor industria
le nr. 1, 3, 4, 5 Deva, -Au

rel Vlaicu" Orăștie, 1, 2 
Hunedoara, Petroșani, Pe- 
trtla, Crișcior, agroindus
triale Geoagiu și Ilia.

In toate înfăptuirile no
tabile ale învățămîntului 
nostru se regăsește mun
ca plină de ăspundere, 
pasiune și comoetență, spi
ritul civic al cadrelor di
dactice, care, sub îndru
marea organizațiilor de 
partid din școli iși relevă 
experiența lor pedagogică 
în instruirea și educarea 
elevilor. Prin fapte ei răs
pund inflăcăratei chemări 
a secretarului general al 
partidului de a crește și 
educa copiii în spiritul dra
gostei de- patrie, al devo
tamentului față de socia
lism, fată de partid, în spi

ritul muncii de a forma un 
tineret revoluționar, îndrăz
neț, gota de a apăra inte
resele patriei, independen
ța, pacea ei. Ce altă mi
siune poate fi mai stimu
latoare, mai angajantâ 
pentru cadrele didactice, 
pentru comuniștii' de la ca
tedră I

La multi ani, oameni ai 
școlii I Sănătate și putere 
de muncă, noi succese în 
nobilul efort de formare a 
generației de miine, pen
tru a ridica la noi dimen
siuni înfăptuirile învăță- 
mintului din deceniile liber
tății, pentru a fi la înăl
țimea inc.ederii și sarcini
lor încredințate de partid 
școlii I

Cravata roș»e cu tricolor—
simbolul cutezanței noastre

revoluționare
Sărbătorim azi, toți 

purtătorii cravatelor roșii 
eu tricolor, Ziua pionie
rilor, cu sentimente cu
rate care ne înaripează 
gîndul și fapta în al pa
trulea deceniu al liber
tății patriei. Cravata ro
șie cu tricolor ne dăruie 
nouă, copiilor, fierbinte
le fior al dragostei de 
țară, dorința de a ne mo
biliza pentru" a învăța 
mereu mai bine, pentru 
a ne apropia, prin mun
că, viitorul.

Sărbătoarea de azi ne
împlinește bucuria pe 
care am trăit-o de curînd. 
cînd am aniversat 35 de
ani de la crearea Orga
nizației Pionierilor. In-
ființarea, în 
anului 1 
detașamente 
în țara noast 
da însăși un d 
tru că numai 
ră putea împlini frumu

primăvara 
primelor 
pionieri 

£.e. prin 
I. pen- 
imăva-

sețea vîrstei noastre, gîn
dul nostru de puritate și 
înălțare.

în această zi de entu
ziastă sărbătoare, inimile 
noastre bat cu emoție 
pentru că niciodată' ca 
acum nu ne-am simțit 
mai ocrotită copilăria și 
mai limpede și luminoa
să imaginea viitorului. 
Din brazda acestei sim
țiri înălțăm spre soare 
florile recunoștinței față 
de patrie și partid, față 
de cel mai stimat fiu al
naț’unii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, față de tova
rășa Elena Ceaușescu, 
părinții copilăriei noastre 
fericite.

Noi, cea mai tînără ge
nerație, născută și cres

cută în anii socialismu
lui, a căror cunună 
o reprezintă „Epoca 
Ceaușescu**. facem legă- 
mînt solemn de a crește 
demni de măreția acestor 
vremuri eroice.

încheiem astăzi un an 
școlar care ne-a adus și 
nouă, purtătorilor crava
telor roșii cu tricolor 
mari izbînzi, încununin- 
du-ne cu nenumărate dis
tincții, însemne ale stră
daniei la învățătură în 
activitatea de organizație, 
în acțiunile politico-edu
cative și cultural-artisti- 
ce. De miine pornim pe 
cărările vacanței. în ex
cursii și drumeții. în ta
bere la munte și la ma
re, în acțiunile pe care 
le-am propus pentru ca 
angajamentul de muncă 
patriotică asumat pentru 
întregul an să-l onorăm 
pînă la sărbătoarea cea 
mare din August. De 
miine. mulți dintre noi 
vom duce cu cinste în 
Forumul județean al pio
nierilor din tabăra de la 
Costești. o dată cu izbîn- 
zile cueerite în acest an 
școlar, gînd urile noastre 
de recunoștință și stimă 
pentru cei ce veghează 
la formarea noastră, pre
cum și angajamentul ti
neresc de a dărui prin 
simțămînt și faptă, prin 
tot ce- năzuim și împli
nim, noi frumuseți jude
țului, țării.

GIULIA KORE,
pionieră, Școala generală 

nr. 7 Hunedoara, 
locțiitor al președintelui 
Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor

Învățămîntul hunedorean în 
anul 40 al libertății patriei

• Peste 125 000 de elevi și studenți se pregătesc 
în cele 745 de unități de învățămînt de toate gradele 
din județ — preșcolar, primar, gimnazial, liceal, pro
fesional, de maiștri, tehnic superior.

• Aproape 5 000 de cadre didactice răspund prin 
fapte imperativelor perfecționării și modernizării în
vățămîntului. Numai în acest an școlar au fost cu
prinse in activitatea de perfecționare 859 cadre di
dactice, din care peste 300 vor susține examene pen
tru obținerea gradelor didactice.

• Baza didactico-materială existentă a fost îmbo
gățită in acest an cu noi lucrări de investiții în va
loare de 21 milioane lei.

» Unitățile școlare au fost dotate în acest an cu 
material didactic în valoare de 3,3 milioane lei.

® Școala hunedoreană dispune în prezent de 935 
cabinete, 427 laboratoare, 373 ateliere, din care peste 
100 au fost realizate în acest an de învățămînt, în 
mare parte prin autodotare.

» Calitatea și eficiența activității instructiv-educa- 
tive s-a materializat, în acest an, prin 47 locuri frun
tașe pe țară la concursurile naționale pe discipline de 
învățămînt (aproape dublu față de anul trecut! și 46 
de premii la întrecerile republicane pe meserii.

• Integrarea învățămîntului cu practica este re
liefată prin îndeplinirea cu ritmicitate a planului de 
producție, care se ridică la valoarea de peste 22 mi
lioane lei.

• La sesiunea de referate și comunicări ale elevi
lor din licee au participat, în acest an, peste 2 800 
de școlari, din care 250 au promovat în faza jude
țeană a sesiunii.

Tot îna nte!
Organizația pionierilor a devenit, în anul 40 al 

libertății patriei, o adevărată școală a educației co
muniste, revoluționare a elevilor.

• In județul nostru, 60 600 de elevi poartă cu mîn- 
drie cravata roșie cu tricolor.

• în școli activează 5 805 grupe, 1 889 detașamente 
și 451 de unități de pionieri.

• 19 500 de pionieri vor fi distinși, azi, la sărbă
toarea lor, cu insigne — însemne ale entuziasmului 
muncii lor în toate domeniile activităților pionierești.

• 850 de grupe, 300 de detașamente și 25 unități 
de pionieri vor fi distinse, azi, cu titlul de fruntaș.

• 80 la sută din angajamentul anual de muncă pa
triotică a fost realizat. Pionierii hunedoreni au ho- 
tărît ca în cinstea Augustului jubiliar să raporteze 
partidului îndeplinirea integrală a angajamentului pe 
acest an.

InvăȚătorul
li văd adeseori, aievea, 

chipu-i modest, dar demn, 
impunător și caid, desprins 
din nostalgia amintirilor 
peste care s-a depus col
bul lungului șir de ani pe- 
trecuți de-atunci...

Venise-n sat c-o lădiță 
plină de cărți și c-o vioa
ră; cu-n suflet mare și des
chis în ochi-i sinceri și se
nini ca cerul după ploile 
curate ale primăverii. Era 
iverosimil de tinăr pentru 
învățătura, înțelepciunea, 
cumpătarea, discreția și 
demnitatea ce-i însoțea fie
care gest și fiecare vorbă 
ce o rostea.

Ce tulburătoare, stenice 
și neuitate emoții am trăit 
cînd ne-a luat rină pe rînd 
minuța-ntre degetele Ivi 
și-a caligrafiat încet și mi
raculos slovă de slovă pe 
tăblița de gresie, pînă 
cînd am străbătut tainele 
întregului alfabet.

întotdeauna ne-a sfătuit 
să cultivăm cinstea, ade
vărul, dreptatea, respectul 
și prietenia', iar dintre prie
teni să nu uităm cartea, 
care nu trădează niciodată.

Cu migală și răbdare, cu 
însuflețire și pricepere ne-a 
învățat să altoim pomii, să 
cultivăm florile, să îngri
jim animalele și să ocro
tim cu dragoste întreaga 
natură.

La lecțiile de cînt, în
treaga ființă ne vibra de 
emoție și desfătare, și n-a
veam ochi și urechi decit 
pentru vioara din care de
getele și arcușul scoteau

melodiile pe cate de fredo
nam și noi sub ochii săi 
calzi și învăluitori. Ori de 
cîte ori cîntam „Hora Uni. 
rii“, la 24 Ianuarie, sau 
cînd, la semnul lui discret, 
murmuram: „Presăroți pe-a 
lor morminte..." de Ziua e- 
roilor, inimile ne vibrau și 
bateau cu febrilitate.

Predarea istoriei neamu
lui, care se pare că ocupa 
un loc deosebit în univer
sul său moral, a încheiat-o 
cu o lecție supremă de 
patriotism total - căzînd 
eroic în fruntea companiei 
sale pe dealurile dintre 
Turda și Feleac, în luptele 
pentru eliberarea Ardealu
lui de Nord.

Trupu-i însîngerat a fost 
încorporat pămîntului țării, 
alături de ceilalți eroi ai 
neamului, iar sufletu-i ge
neros și nobil a rămas în 
inimile noastre, în școala 
modestă în care, a muncit, 
in întreaga spiritualitate a 
satului, care i-a ctitorit me
moria in fîntina durată la 
răscrucea drumurilor din 
hotar.

Copiii, tinerii, adulții și 
bătrînii se opresc azi la 
„Fîntîna dascălului", iși po
tolesc setea necontenitei 
alergări și întrevăd, parcă, 
în oglinda apei chipul 
sempitem al INVAJĂTORU- 
LUI. Apoi pleacă cu sufle
tul invadat de căldura și 
lumina celui ce s-a dăruit, 
pînă la jertfa supremă, 
idealurilor neamului pe ca
re l-a slujit cu credință și 
devotament.

Prof. DUMITRU SUSAN

Onorat cu titlul de 
„Evidențiat"

Într-Un cadru încărcat 
de fiorul cald al emoției, 
creat de recunoașterea 
strădaniilor în nobila mi
siune de educare și in
struire a tinerei generații, 
ieri a avut loc la Deva 
solemnitatea acordării 
titlului de „Evidențiat** 
unui număr de 47 cadre 
didactice din învățămîn
tul de toate gradele din 
județul nostru. Au încer
cat emoția acestui înălță
tor moment educatoarele 
Paraschiva Lucăcel, Au
relia .Bele (Deva), Livia 
Barbu (Hunedoara), Ste
luța June (Simeria), Pau
lina Amzăr (Petrila), Ma
ria Cazan (Brad). învă
țătorii Ana Istrate, Ma
ria Nistor (Deva),
Bîrsan, Mariana Buda 

„ (Hunedoara), Viorel Igreț 
(Pricaz), Livia Rusu (Bră- 
nișca), Aurelia Bodean 
(Simeria), Viorica Anciu

Emilia ‘Vasile

(Călan,, Viorel Adam 
(Brădățel), Maria Mihu- 
țiu (Păclișa), Veronica 
Goja (Lupeni), Eugenia 
Niculescu, Elisabeta A- 
vrămuțiu (Petroșani), pro
fesorii Rumelia Petruțes- 
cu, loan Caba. Tleana lor- 
dăchescu. Arpad Bara, 
Petru Pănescu (Deva), 
Constantin Huțan, Elena 
Păcurar, Milen'a Pădure. 
Ana Drăghiciu. Diana 
Mariș, Mana Borza (Hu
nedoara), Dora Lolean 
(Orăștie). Ana Medrea 
(Geoagiu),. Petru Balaj 
(Ilia), Elena Pepenar (Si
meria), Lucia Cîmpeanu 
(Călan), Toader "ilan 
(Păclișa), Iulian Năsturi- 
că, Maria Taici (Lupeni), 

Goran (Petroșani),
Valeria Popescu (Petrila). 
Maria Simonfi, Tiberius 
Socaci (Vulcan). luliana 
Butulescu (Petroșani), Ma
ria Boitaș (Crișcior).

„Patrie română, țara ae erui“
S-a finalizat, în preaj

ma sărbătorii Zilei pio
nierilor, acțiunea-concurs 
„Patrie română, țară de 
eroi**, impresionantă lec
ție de istorie desfășuram 
pe parcursul întregului- 
an școlar. Organizarea 
colțurilor documentare, 
realizarea unor monogra
fii ale unităților de pio
nieri (școlile generale Do
bra, nr. 3 Hunedoara) 
mărturii despre actul re
voluționai de la 23 Au
gust 1944 (nr. 2 Simeria), 
monografiile „Cetatea De
va** (nr. 6 Deva), „Șan
tierul Rîu Mare-Retezat“ 
(Brazi), „Mineritul petri-

lean ■ (nr. 1 Petrila), vi
zitele la locurile istorice 
din județ, evocările, reci
talurile, concursurile „Ani 
de glorii, ani de lumină**, 
„Istoria și cultura po
porului român. flacără 
vie a conștiinței patrio
tice, revoluționare a tine
rei generații** au prefa
țat educativ faza județea
nă. Locurile fruntașe au 
fost cucerite de școlile 
generale nr. 3 Hunedoa
ra (locul I), nr. 6 Deva 
(II), Dobra (Ill). Men
țiuni: școlile generale nr 
2 Simeria, 1 Petrila. 
Brazi.
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dace la ridiearea aec.-aaw noastre socia- 
iisț- pe a»î calau de progres și civilizație.

■anumirea acestor programe de pers- 
•ectivă are Ioc in condițiile unei noi re- 
Tofații a științei și tehnicii, a cunoașterii 
umane in general. De aceea, este necesar 
să acționăm cu toată hotărîrea pentru per
fecționarea continuă a relațiilor sociale, 
a dezvoltării iu putere a științei, tehnicii, 
a cunoașterii umane — ca factori funda
mentali ai făuririi socialismului și comu
ni :mului, ai ridicării patriei noastre 
cele mai înalte culmi ale civilizației 
muniste.

Aceste perspective minunate pun 
fața organizației de pionieri, a organiza
ției de tineret, a tuturor copiilor și tine
retului 
noare 
pentru 
Pentru 
noștiiițeîn domeniul științei și tehnicii, 
al cunoașterii umane, pentru a putea des
coperi noi și noi taine ale naturii, pentru 
a așeza aceste noi cunoștințe din toate 
domeniile la 
societăți din 
omenirii —

Acum, la 
organizației revoluționare a copiilor, adre
sez pionierilor și șoimilor patriei, tuturor 
copiilor. întregului tineret al patriei noas
tre, chemarea de a folosi minunatele con-

Pe 
co-

în .

patriei noastre îndatorirea de ti
de a nu precupeți nici un efort 
a învăța, a învăța si iar a învăța, 
a-și însuși cele mai minunate cu-

baza făuririi celei mai drepte 
lume, a visului de aur al 

comunismul
a 35-a aniversare a creării

(Urmare din pag. 1)

scandat cu însuflețire 
„Ceaușescu — P.C.R.ex- 
primînd din nou înalta con
siderație față de 
mul revoluționar.
ZiUnea științifică 
bintele patriotism 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
conduce, de aproape două 
decenii, destinele națiunii 
noastre socialiste, deplina 
convingere că prin 
vestirea sa în această înal
tă funcție reprezintă con
tinuarea statornică a poli- 

și externe a 
statului nos- 
neîntrerupte 

noi culmi de 
prgres, de

dinamis- 
clarvi- 

și fier- 
cu care

reîn-

ticii interne 
partidului și 
tru. ridicării 
a patriei pe 
civilizație și 
creștere a prestigiului Ro
mâniei socialiste pe arena 
mondială.

în continuare, la propu
nerea Biroului M.A.N., de
putății au aprobat ca Pro
iectul de lege privind ti
pizarea și standardizarea 
produselor, construcțiilor și 
tehnologiilor, normarea teh
nică a consumurilor mate
riale și energetice, ridica
rea calității produselor, 
înscris pe ordinea de zi a

MESAJUL
tovarășului Nicolae Ceaușescu, adresat pionierilor, 
șoimilor patriei, școlarilor și tuturor copiilor țării, 

cu prilejul împlinirii a 35 de ani de la înființarea 
Organizației Pionierilor din România

ceea ce au realizat părinții și 
voștri !

întăriți spiritul de prietenie 
ritate cu copiii și tineretul de _

... jdeni, în lupta împotriva războiului, pen
tru a ști să acționeze totdeauna împotriva tru pace, pentru o lume mai dreaptă și 
a tot ce este vechi și perimat, pentru pro
movarea noului; de a fi cutezători, de a 
privi înainte cu încredere în forțele popo
rului, ale partidului, ale cauzei socialis
mului și comunismului.

Pregătiți-vă, dragi tovarăși și prieteni, 
copii și tineri, pentru a deveni demni și 
cutezători, cetățeni de nădejde ai Româ
niei. constructori ai socialismului și co
munismului, apărători fermi ai mărețelor 
cucer:ri revoluționare ale poporului nos
tru, ai independenței și 
triei noastre !

Invățați și acționați pentru întărirea 
continuă a prieteniei și 
copiii și tineretul patriei noastre, între toți 
oamenii muncii, fără deosebire de națio
nalitate ! Insușiți-vă sentimentele înaltu
lui patriotism revoluționar, ale dragostei 
față de popor, față de patrie, față de tot

diții de învățătură, de munră. de viață, 
create de partidul și statul nostru socia
list pentru a învăța, a se pregăti pentru 
muncă și viață, a-și însuși spiritul revo
luționar de muncă al comuniștilor, pen-

iunea
sesiunii, să fie supus dez
baterilor Marii Adunări 
Naționale într-o viitoare 
sesiune. S-a votat, de a- 
semenea. ca pe ordinea de 
zi a sesiunii sâ fie inclusă, 
validarea alegerii unui 
deputat.

S-a trecut la dezbaterea 
următoarelor puncte ale 
ordinii de zi :

1. Validarea alegeiii u- 
nui deputat în Marea A- 
dunare Națională

2. Programul de alimen
tație științifică a populați
ei.

3. Proiectele de legi pen
tru aprobarea decretelor 
cuprinzînd norme cu pu
tere de lege emise de Con
siliul de Stat după sesiu
nea a opta a Marii Adu
nări Naționale.

La primul punct tovară
șul Ion Sîrbu, președintele 
Comisiei de validare, a 
prezentat raportul acestei 

validarea 
în

comisii privind 
alegerii unui deputat 
M.A.N.

Marea Adunare Naționa
lă a validat, în unanimita
te, alegerea tovarășului Ion 
Radu ca deputat în Cir- . 
cumscripția electorală nr.

înaintașii

și solida- 
pretutin-

suveranității pa-

frăției între toți

mai bună pe planeta noastră!
Dragi pionieri și șoimi ai patriei, 
Dragi copii ai României socialiste, 
Creșteți cu toții într-o societate a mun

cii și dreptății sociale și naționale, tnvă- 
tați să fiți curajoși, dîrji, cinstiți și drepți, 
să iubiți întotdeauna adevărul și liberta
tea.

I’unînd în centrul activității înfăptui
rea neabătută a Programului partidului 
de construcție socialistă, de dezvoltare e- 
conomico-socială a țării și de ridicare, pe 
această bază, a nivelului de trai și de ci
vilizație al întregului popor, partidul nos
tru militează, totodată, cu fermitate pen
tru dezvoltarea colaborării cu toate țări
le, fără deosebire de orînduire socială, 
pentru o politică de pace, de dezarmare, 
pentru înlăturarea primejdiei unui război 
atomo-nuclear nimicitor, pentru apărarea

dreptului fundamental al popoarelor 
oamenilor — la viață, la pace, la t 
tență liberă, demnă și fericită.

Partidul și statul nostru vor face t<
— și în viitor — pentru a asigura pt 
rului nostru, tineretului, generațiilor 
toare, popoarelor și copiilor întregii li 
un climat trainic de pace și securitate, 
înțelegere și colaborare, în care fie, 
națiune să-și poată consacra forțele m 
riale și umane pentru dezvoltarea sa 
nomică și socială, pentru asigurarea 
năstării și fericirii sale, pentru făur 
unei lumi mai bune și mai drepte, f 
arme și fără războaie.

Doresc să vă adresez, încă o dată, d- 
pionieri și șoimi ai patriei, copii ai . 
mâniei socialiste, cele mai calde urări 
noi și mari succese în învățătură, în m 
că și viață, în ridicarea continuă a n 
lului vostru de cunoștințe și în educa 
revoluționară, patriotică, în într 
voastră activitate.

Deviza Organizației de pionieri: P 
tru Gloria Poporului și înflorirea Ro 
niei Socialiste, Pentru cauza Partid
— înainte I să vă fie permanent călă 
în muncă și în viață, pentru a fi în 
deauna gata și a face totul pentru a 
vi poporul, cauza bunăstării și feri 
sale, independența și suveranitatea 
triei!

Vă urez din toată inima, vouă, pă 
(•lor și educatorilor voștri, multă săn 
te și fericire !

NICOLAE CEAUȘESCU

Marii Adunări Naționale
23 Chitila, municipiul Bucu
rești.

In continuare, deputatul 
ales a depus jurământul de 
credință și devotament fa
ță de Republica Socialistă 
România.

în cadrul 
punct de pe ordinea de 
zi, tovarășa
Găinușe, viceprim-ministru 
al guvernului, a prezentat 
expunerea asupra Progra
mului de alimentație știin
țifică a populației.

La discuții 
gramului au 
10 deputați.

în deplină unanimitate, 
deputății au exprimat ade
ziunea lor totală, a alegă
torilor pe care îi repre
zintă, la Hotărîrea Plena
rei Comitetului Central eu 
privire la realegerea de 
către Congresul al XIII- 
lea al partidului a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
eminent gînditor revoluțio
nar, strălucit exponent al 
virtuților și vocației crea
toare ale poporului român, 
genial ctitor al României 
moderne, în funcția de se
cretar general al Partidu
lui Comunist Român. Ei

următorului

Alexandrina

asupra pro- 
luat cuvîntul

au subliniat că văd în a- 
ceastă hotărîre o nouă ex
presie a dragostei recu
noștinței cu care comuniș
tii, întregul nostru partid 
și popor îl înconjoară pe to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
o garanție a transpunerii 
în viață cu fermitate și pa
siune revoluționară a Pro
gramului partidului de fău
rire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre 
comunism.

După 
terilor, 
Giosan, 
Adunări 
pus votului 
proiectul de hotărîre refe
ritoare la Programul de a- 
limentație științifică 
populației, care a fost 
terior supus dezbaterii 
blice și îmbunătățit pe 
za propunerilor oamenilor 
muncii.

Marea Adunare Națio
nală a adoptat, în unani
mitate, Hotărîrea pentru 
aprobarea Programului de 
alimentație științifică a 

' populației.
Trecîndu-se la ultimul 

punct de pe ordinea de zi.

încheierea dezba- 
tovarășul Nicolae 

președintele Marii 
Naționale, a su- 

deputaților

a 
an- 
pu- 
ba-

Plenara Consiliului Central al U.G.S.R
în ziua de 29 iunie a a- 

vut loc Plenara Consiliu
lui Central al U.G.S.R.

Pe ordinea de zi a ple
narei s-au. aflat următoare
le probleme : ,

1. ■ Raport privuid acti
vitatea desfășușătăbde sin
dicate pentru mfjptuirea 

• sarcinilor ce leș,revin din 
hotărîrile de partid și in
dicațiile tovarășului Niccflae 
Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, la plena
rele C.C. al P.C.R. și con
sfătuirile de lucru, cu pri
vire la îndeplinirea planu
lui de producție, creșterea 
productivității muncii, ri
dicarea nivelului tehnic și 
calitativ al produselor, re
ducerea consumurilor de 

. materii prime, materiale, 
combustibil și energie, ca
lificarea și perfecționarea 
pregătirii profesionale a în
tregului personal muncitor, 
întărirea ordinii și disci
plinei. a răspunderii în 
muncă.

2. Raport privind acti
vitatea politico-organizato- 
rică desfășurată de orga
nele și organizațiile sindi
cale, efectivul și compozi
ția membrilor de sindicat ; 
numărul și structura sin
dicatelor la sfîrsitul anului 
<983.

3. Raport privind acti
vitatea desfășurată de or
ganele și organizațiile sin
dicale în anul 1983 în do
meniul selecționării, pre
gătirii, promovării și edu
cării cadrelor sindicale.

4. Raport privind activi
tatea der- ^șutată de orga- 
r.e’e Și organizațiile sindi
cale pentru rezolvarea pro
punerilor, sesizărilor. re- 
clamațiilor și cererilor oa
menilor muncii. adresate 
organelor sindicale în a- 
nul 1983.

Participanții la plenară 
și-au exprimat, într-o at
mosferă de vibrant entu
ziasm. deplina satisfacție 
și legitima mîndrie patrio
tică față de Hotărîrea Ple
narei Comitetului Central 
al P.C.R. din 27 iunie a.c., 
ca tovarășul 
Ceaușescu 
Congresul 
partidului, 
premă de 
al Partidului Comunist Ro
mân.

Plenara a relevat faptul 
că mărețele realizări obți
nute de poporul nostru pe 
toate fronturile construcției 
socialiste în epoca glorioa
să inaugurată de Congre
sul al IX-lea al partidului,

Nicolae
să fie reales, la 
al XIII-lea al 
în funcția su- 

secretar general

înscrisă cu litere de aur 
în conștiința națiunii, ca 
cea mai rodnică și mărea
ță din întreaga istorie a 

poporul 
cu în- 
„ Epoca 
datorat 
cuteză-

țării, și pe care 
român o numește 
dreptățită mîndrie 
Ceaușescu11, s-au 
gîndirii novatoare, 
toare a secretarului gene
ral al partidului care a 
fundamentat și a condus 
cu clarviziune marea ope
ră de ridicare a României 
pe noi culmi de civilizație.

Cei care au luat cuvîn
tul au dat, totodată, o înal
tă apreciere rolului și con
tribuției determinante a to
varășului Nicolae Ceaușescu 
în elaborarea și fundamen
tarea planului de dezvol
tare econom ico-socială a 
țării pe anul 1985 și preve
derilor de dezvoltare eco
nom ico-socială în cincina
lul 1986—1990, relevînd 
faptul că acestea cores
pund pe deplin prevederi
lor Programului partidului 
de edificare a societății 
socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a Ro
mâniei spre comunism.

Plenara a analizat acti
vitatea desfășurată de Con
siliul Central al U.G.S.R., 
de organele și organizațîi-

le sindicale pentru înde
plinirea planului pe anul 
curent și a stabilit, în lu
mina orientărilor, indica
țiilor și sarcinilor trasate 
de tovarășul Nicolae 
Ceausescu, secretarul gene
ral al partidului, președin
tele Republicii, măsurile 
care se impun pentru îm
bunătățirea activității or
ganelor și organizațiilor 
sindicale în vederea mobi
lizării și mai puternice a 
oamenilor muncii la în
făptuirea exemplară a o- 
biectivelor econom ico-so- 
ciale ale planului de stat 
și angajamentelor asumate 
în întrecerea socialistă pe 
1984, a programelor și ho- 
tărîrilor adoptate de Con
gresul al XII-lea și Confe
rința Națională ale parti
dului.

Plenara a aprobat docu
mentele aflate pe ordinea 
de zi.

într-o atmosferă vibran
tă, de profundă angajare 
patriotică, participanții la 
plenară au adoptat textul 
unei telegrame adresa
tă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al partidului, președin
tele Republicii Socialiste 
România.

Adu-
si

toare

ore-

Al-

I
I
I

I
I

în ti
de

De-
20.
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V III
clar nulă.
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• Colectivul de munci 
ta I.R.E. Deva nrează e 
gului STANCIU EREMIA. reo- 
nomibt, cu ocazia pensionaro, 
sănătate, fericire și ,.Ia multi 
ani >« (1184)

• Olubul 
va, strada 
candidați pentru cursul de 
croitorie, începînd cu data ae 
1 iulie 1»84. (USC)

ANIVERSARI

tovarășul Dumitru Apos- 
toin, secretar prezidențial 
și al Consiliului de Stat, 
a prezentat expunerea asu
pra proiectelor de legi pen
tru aprobarea decretelor 
cuprinzînd norme cu pu
tere de lege emise de Con
siliul de Stat după sesiu
nea a opta a Marii Adu
nări Naționale.

Raportul Comisiei consti
tuționale și juridice, care 
a avizat favorabil proiec
tele de legi pentru apro
barea decretelor emise de 
Consiliul de Stat, a fost 
prezentat de tovarășul loan 
Sălăjan, președintele comi
siei.

La încheierea discuției 
pe articole. Marea Aduna
re Națională a votat 
nanimitate proiectele 
legi.

Președintele Marii
nări Naționale a declarat 
închisă sesiunea a noua a 
celei de-a opta legislaturi.

Deputății și invitații au 
salutat cu aceeași căldură 
pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, au expri 
din nou. prin vii si du 
nice

Comite 
tiv al C 
Hotărîrea Plenarei 
tui ui Centrai priv 
legerea sa ia funcția 
creta- genera! al 
lui Comunist Romăa 
zi nd in a 
înfăptuirii n -abătute 
Programului partidul 
obiectivelor pe care 
stabili Congresul al 
lea, obținerii unor r 
strălucite izbînzi pe d 
făuririi societății soci 
multilateral dezvoltat 
înaintării Românie: 
comunism.

Totodată, repreze 
poporului în forul s 
legislativ al țării a 
primat hotărîrea mei 
rilor. lucrătorilor de 
goare. intelectual 
tuturor făuritorii 
nuri ma 
de a- 
pentru 
eve
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• Vind apjrumo 

mere, cărămidă, g 
Bălcescu, telefon 217SJ. 
amiaza. (1153)

• Vind apartament două ri 
mere. Deva, Dacia, bloc îs, 
scara A, etajul II, apartament 
13, telefon 11847, după orele 
16. (1158)

• Vînd urgent casă liberă
(curte, grădină), loc convena
bil. Călan, strada Cimpuiui 
nr. 31. Informații zilnic, 
le 15—20. (1138)
• Vind casă (grădină), 

mașu See, 57. (1180)
• Vind casă și mobilă,

va, strada Pietroasa, nr. __
Informații Deva, strada Emi- 
nescu, bloc 12, apartament 37. 
Frățilă. (1168)

• Pierdut legitimație de ser
viciu, pe numele Gherjcnr. 
Doinița-Mariana, «liberate d< 
Secția Hunedoara a întreprin
derii „Vidra" Orăștie. O de
clar nulă. (1151)

,,Constructorul 
Mârăști 28. înscrie
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