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Vie satisfacție pentru Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R.,
cu privire la realegerea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU,!

în înalta funcție de secretar general al partidului

In fruntea partidului.
Minerul de Onoare al țării,Și eu am primit alături de întregul popor, cu nețărmurită bucurie și mîn- drie patriotică propunerea Comitetului Politic Executiv și Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. cu privire la realegerea în funcția supremă de secretar general al partidului, a tovarășului 

Nicoișe Ceaușescu. Minerii Lupeniului trăiesc a- cest eveniment cu satisfacție, conștienți de faptul că

eminentul conducător al partidului și statului nostru va asigura înfăptuirea fără preget a luminoaselor obiective ce vor fi adoptate de Congresul alXIII-lea, pentru , înălțarea patriei pe noi trepte de civilizație și progres.Colectivul secto/ului' nostru beneficiază din plin de măsurile întreprinse din i- nițiativa Minerului de O- 
noare al țării pentru mo-

căr-dernizarea extracției bunelui, reducerea efortului fizic și creșterea rodniciei muncii din abataje. Dotarea tehnică actuală ne reprezintă în fața Văii Jiului ca cel mai mecanizat
Constantin LUPULESCU, 

tehnician minier, 
adjunct șef sector IV, 

I.M. Lupeni

(Contmuare in pag. a 2-a)

Voința întregului partid, 
a tiituror fiilor patrieiComuniștii, toți constructorii de mașini, miniere din Petroșani au primit cu nespusă bucurie, vie satisfacție și unanimă aprobare Hotărîrea Plenarei C.C. ai P.C.R. cu privire la realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu in înalta funcție de secretar general partidului. Hotărîrea expresie voinței întregului nostru partid, a tuturor fiilor patriei, care înconjoară cu deosebită stimă, dragoste și recunoștință pe secretarul general al partidului, ctitorul României socialiste moderne, de nu-

al dă

mele căruia se leagă cele mai mărețe înfăptuiri de progres și civilizație din istoria poporului nostru.Dragostea și recunoștința constructorilor de mașini de la I.U.M.P. față de tovarășul sînt cu cu cit de direa și toateNicolae Ceaușescu se leagă saltul calitativ și multilateral din destinul. uzinei noastre. După cum este cunoscut, în mai puțin de un deceniu, fosta uzină de reparat utilaj minier a de-

Nicolae Ceaușescu, atît mai profunde personalitatea, gîn- acțiuneă clarvăză- ale tovarășului

unitate mașini
mi-s-aȘi

ver.it o puternică de construcții de miniere. Acest salt, calitativ, de importanță decisivă peniru modernizarea neritului Văii Jiuluj, înfăptuit din inițiativala indicația personală a secretarului nostru generai-, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care a fost de
Ing. Nicolae LOBONȚ, 

secretar adjunct al 
Comitetului de partid — 

I.U.M.P.

(Continuare in pag. a 2-a)

ale devenirii noastre

i

Patru decenii

Cu planul semestrial 
înaepiinit ■

Mobilizat exemplar de organele și organizațiile de partid, colectivul de mineri, ingineri și tehnicieni de la mina Petrila, întîmpină marile evenimente politice ale anului — aniversarea a 40 de ani de la Revoluția de e- liberare socială și națională, antifascistă și anti- imperialistă și Congresul

întreprindereaal XIII-lea al partidului cu fapte demne de muncă. Prin depășirea, lună de lună, a sarcinilor planificate, acest veehi și. 
destoinic colecav mineresc se înscrie printre fruntașii Văii JitoUi pe frontul cărbunelui, prin constanța realizărilor, prin depășirea ritmjâ a producțiilor și productivită

minieră Petrilaților planificate.De ia Aurelia Apostu, din cadrul compartimentului de planificare al minei, aflăm că întreprinderea și-a realizat sarcinile semestriale de plan, depășindu-le cu 10 70U tone de cărbune. Colective-
Mircea BCJOKESCU

(Continuare în pag. a Z-a)

ai unui oraș tot
Orașul nou, m i n a 

nouă — Uricani se apro
pie... de 40 de ani. Sînt 
37 de ani de cînd in
tr-un cadru pitoresc . de 
la poale te Retezatului, pe 
marginea Jiului, în coas
ta dealului Balomir, a în
ceput săparea unei gale
rii, deschiderea unei noi 
mine pentru exploatarea 
cărbunelui cocsificabil

ce se extrage in ceadin vestul bazinului. De
atunci, fosta comună de mai mare parte din aba- 
oieri — Uricani, a deve- taje mecanizate.
■nit un oraș autentic, cu
cartiere și cu dotări so- orașului, al minei, născu- 
cial-edilitare

iar mina s-a 
și s-a modernizat și ea, 
avînd ‘azi o capacitate de 
producție de 3 ori mai 
mare decît în -urmă cu 
două decenii, producție (Continuare în pag. a 2-a)

Acesta a fost destinul

moderne, 
dezvoltat

te concomitent, în primii 
ani de după Eliberare. 
Dar oamenii, „pionierii"

Ioan DUBEK

Sesiunea
Marii Adunări Naționaleîn prezența tovarășului împreună au Nicolae Ceaușescu, secre- Nicolae Ceauș? tar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii România, vineri, 29 s-au reluat lucrările plen ale sesiunii a noua a celei de-a opta legislaturi a Marii Adunări Naționale.Ora 10. La intrarea în rotonda Palatului Marii A- dunări Naționale, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost întîmpinat cu puternice și îndelungi aplauze de către deputați și invitați, ca- re au exprimat și cu acest prilej, înalta apreciere a întregului nostru popor față de secretarul general al partidului, președintele Republicii, pentru prodigioasa și neobosita sa activitate consacrată progresului și bunăstării națiunii noastre socialiste, ridicării României pe noi Culmi ale progresului și civilizației, făurirea unei lumi păcii, securității, înțelegerii și colaborării.

Socialiste iunie, în
dat glas, în deschiderea sesiunii, președintele Marii Adunări Naționale, tovarășul Nicolae Giosan. care a spus >Considerăm că această propunere corespunde in cel mai înalt grad voinței și hotărîrii tuturor fiilor țării ca in fruntea partidului — forța politică conducătoare și nucleul vital al întregii noastre societăți — să se afle, în continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care, prin întreaga sa viață și activitate de revoluționar și patriot înflăcărat, a intrat în conștiința întregului nostru popor drept exponentul celor mai înalte aspirații și idealuri de libertate, independență, progres și bunăstare ale națiunii noastre, drept conducătorul înțelept și încercat al destinelor României socialiste.

puter
nice. Se scandează : 
„Ceaușescu — PXl.R/-).

tovarășul șescu, in oji- le oficiale au luat loc tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii Constantin Dăscă- lescu, Iosif Banc, Emil Bobu, Virgil Cazacu, Lina Ciobanu, Ion Coman, Nicolae Constantin, Ion Din- că, Ludovic Fazekaș, Alexandrina Găinușe, Manea Mănescu, Paul Niculescu, Constantin Olteanu, Gheor- ghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pățan, Dumitru Popescu, Gheorghe Radulescu, Ilie Verdeț.Sentimentelor de cea mai aleasă stimă și prețuire, de profundă mîndrie patrio- -tică, cu care reprezentanții în forul suprem legislativ al țării, asemeneatuturor fiilor României socialiste au primit hotărîrea Plenarei Comitetului Central cu privire la realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, în funcția su- (Aplauze- și urale premă de secretar general a al Partidului Comunist Ro-■ mân de către .Congresul ----- .-------al XIII-lea al P.C.R., le-a (Continuare în pag. a 4-a)

MESAJUL 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

adresai 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 socialist^.
Cu prilejul aniversării a 35 de ani de 

la crearea Organizației pionierilor, îmi 
face o deosebită plăcere să adresez pio
nierilor și șoimilor patriei, școlarilor și 
tuturor copiilor din România, întregului 
tineret al țării, un salut călduros revolu
ționar și cele mai bune urări de fericire.

Constituirea organizației revoluționare . - . - . -
a copiilor a reprezentat un eveniment de r,re a societațu socialiste multilateral dez- 
importanță deosebită, o expresie a grijii înaintare a României spre
partidului și statului- a societății noastre 
socialiste, pentru creșterea, educarea și 
formarea copiilor și pionierilor in 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 pămintul României.

Milioane de pionieri, practic toți copiii 
patriei noastre, au fost membri ai organi
zațiilor de pionieri, învățînd din tragedă

copilărie spiritul prieteniei, solidarității 
al dragostei față de muncă, față de pa
trie, față de cauză socialismului, a păcii 

și prieteniei cu tineretul de pretutindeni, 
cu toate popoarele lumii.

Mulți din pionierii de ieri au devenit 
cadre de nădejde ale partidului și statu
lui, muncitori și specialiști de înaltă com
petență, ingineri, oameni de știință, ofi
țeri, activiști în toate sectoarele construc
ției socialiste, militanți activi pentru în
făptuirea Programului partidului de fan

comunism.
Aniversarea Organizației de pionieri 

are loc în anul în care întregul popor, în 
stririșă unitate, sărbătorește cea de-a 40-a 
aniversare a victoriei revoluției de elibe
rare socială și națională, antifascistă și 
antîimperiaiistă, în anul in care va avea 
loc cel de-al XIII-lea Congres al Partidu
lui Comunist Român. Se poate afirma că.

NICOLAE CEAUȘESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

Plenara Consiliului Central al U.G.S.R.-fesionale a întregului personal muncitor, întărirea ordinii și disciplinei, a răspunderii în muncă.2. Raport privind activitatea politico-organizatori- că desfășurată de organele și organizațiile sindicale, efectivul și compoziția membrilor de sindicat; nu-

in ziua de 29 iunie a a- vut loc Plenara Consiliului Central al U.GS.R.Pe ordinea de zi a plenarei s-au aflat următoarele probleme :
1. Raport privind activitatea desfășurată de sindicate pentru înfăptuirea sarcinilor ce le revin din 

hotărîrile de partid și indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul gene-

ral al partidului, la plenarele C.C. al P.C.R. și consfătuirile de lucru, cu privire Ia îndeplinirea planului de producție,, creșterea productivității muncii, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, reducerea consumurilor de materii prime, materiale, combustibil și e- nergie, calificarea și perfecționarea pregătirii pro- (Continuare în pag. a 4-a)

il .«■■■■»«''1

ffe Ziua învățătoriiiui

I

i

fericitul însemn românesc 
al infinitului, de la care 
pornesc toate gindurile și 
faptele, o muncă de ti
tan anonim conturează 

, caractere. A iubi, a în-
treaptă în devenirea lor văța, a munci, a trăi fe- 
ca oameni demni și vred
nici. Clipele de emoție 
vor imortaliza pe retina 
învățătorului satisfacția 
făuritorului de personali
tăți, a grădinarului de 
suflete, care le înalță lu
jerii cu migala artizanu
lui, trăiește ■ înălțătorul 
sentiment al împlinirii 
vocaționale, venerat de 
părinți și elevi. Cu pri-

Copiii țării vin astăzi 
la școală împovărați de 
flori. Cei mai silitori vor 
fi răsplătiți cu cununile 
premianțtlor, serbările 
școlare marchează o nouă

viitoarelor generații de 
constructori ai socialismu
lui, Ziua învățătorului 

constituind un monument 
de timp, pe care milioane
le de familii românești îl 
închină apostolilor nea
mului. Literele șt cuvin
tele nu ajung să exprime 
această bucurie înălțătoa
re, Dacă veți observa la
crimi de emoție în ochii 
învățătoarelor și învăță
torilor, ai profesorilor, in 
ai părinților și copiilor lor

1
I 
î I

• ma literă a alfabetului,

ricit, iată întregul alfa
bet al demnității, a iubi 
patria cu trecutul, pre
zentul și viitorul său; cu 
împlinirile și aspirațiile 
poporuluj său, iată o e- 
sențială lecție, asemănă
toare poate doar cu în
vățatul zborului de către să știți că, astăzi, univer- 
păqpri. suj școlii se exprimă cu

Astăzi, prinos de re cu- 
noștmța, țara întreagă îl 
sărbătorește pe făclierul Ion VULPE

i

I I 
J
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Orientări constante spre tmbogă|irea 

vieții de organizațiede realizarea prevederilor cuprinse în programele de creștere a productivității muncii, reducerea consumurilor, sporirea eficienței economice, promova- ... ____ ____ ...___ r________ rea tehnologiilor avansa-sarcinile ce le revin, în- te. în cadrul sectoarelor, săși această creștere flectă preocuparea pentru întărirea orgairzați- ilor, fiind obținută -isiiel cuprinderea unui număr mai mare de oameni ai muncii în acțiunile întreprinse și, implicit,

Cu o creștere de 100 
de membri în decurs de un an, organizațiile democrației și unității socialiste de la mina Live- zeni își îndeplinesc tot mai multă răspunderecu

re- preocupările conducătorilor formațiilor de lucru și ale șefilor de schimb

’î

afirmarea O.D.U.S. în viața economică și socială a întreprinderii.Principalele acțiuni sînt orientate spre problematica majoră a producției. Președinta comitetului O.D.U.S. pe întreprinde
re, Ana Răzăilă, ne-a vorbit despre contribuția sporită a unor membri ai organizațiilor — cum sînt Mihai Bucevschi, Gheorghe Stîn- gaciu, Gheorghe Parizek-, Eugen Bănceanu, Nicolae Șerban, Paul Popescu, Carol Nemțovschi, Nicu- lin Badi și alții — care îndeplinesc un rol activ în mobilizarea formațiilor de lucru la o activitate rodnică, se preocupă

care sînt membri ai O.D.U.S., pentru înfăptuirea sarcinilor de producție se îmbină cu cele educative, consacrate formării tinerilor în bogatelor tradiții tocești ale meseriei miner.— In acest ah, am nalizat în plenară de mitet, modul cum s-a ționat în cele 9 organizații pentru îndeplinirea sarcinilor din domeniul producției și educației reieșite din cuvîntarea cretarului general partidului, tovarășulNicolae Ceaușescu, la Consfătuirea de la Mangalia, ne-a declarat președinta comitetului. O altă analiză a fost îndrep-

spiritul munci- dea- co- nă
șeai

tată spre modul cum sînt pregătite și se desfășoară adunările generale, din dorința de a asigura creșterea eficienței acestora. Cele trei comisii constituite — pentru activitatea organizatorică, cultu- ral-educativă și pentru acțiuni patriotice — își îndeplinesc menirea și ne sprijină în realizarea sarcinilor din planul nostru de muncă.Din acțiunile întreprinse în acest semestru de comitetul O.D.U.S. pe întreprindere mai amintim dezbaterile prilejuite de „Tribuna democrației", organizate în " colaborare cu comitetul sindicatului participarea la acțiunile gospodărești, de înfrumusețare a incintei, și la e- xecutarea unor lucrări obștești în depozitele de materiale ale minei. Pornind de la aprecierea că gama de activități poate fi continuu îmbogățită și diversificată, comitetul are în vedere să organizeze și alte acțiuni, destinate petrecerii plăcute a timpului_liber, precum și’ schimburi de experiență cu celelalte organizații de masă și obștești din întreprindere. (IM.)

Intr-un decor mirific, tonifiant, se află unitatea 303 „Mîndra — Agrement" Petrila. Amplasată pe un fel de peninsulă, „ocolită" de Jiul de Est și Jieț, unitatea oferă cadrul plăcut pentru petrecerea timpului liber al oamenilor muncii de la cele două întreprinderi miniere din oraș. Amenajări inspirate („ștrand" natural, estradă pentru spectacole
Agrement 

la „Agrement44

In fruntea partidului
(Urmare din pag. I)

(Urinare din pag. 1)

în aer liber, tonete pentru desfacerea produselor. în zilele de sărbătoare), conferă unității o personalitate distinctă între „surorile" în domeniu.Șeful unității, Augustm Jugariu are motive; să se mîndrească pentru rezultatele obținute de colectivul pe care-1 conduce. La nivelul celor 6 luni, depășirea sarcinilor de plan este de 2 la sută. Este meritul lucrătorilor comerciali Elisabeta Popescu, Ana Păducel, Ion Maria, Eugen Liteanu, Marieta Maria și Letiția Blaga, un colectiv - mic, dăruit meseriei de a fi la rilor.La bereamagazie subterană, grătarul „frige", Jiețul își vede, liniștit de drum și un colectiv de lucrătorimereiali competenți vă așteaptă. Merită să-i vizitați!

sector minier de producție. ’ Datorită acestei dotări, care a determinat schimbări structurale în conținutul muncii lor, minerii au do- bîndit un statut politic și profesional superior, la nivelul celor mai noi cuceriri ale tehnicii miniere contemporane. Calitățile moral-politice ale minerilor sînt dovedite de noua atitudine, de păstrare și-valorificare superioară a utilajelor, a capacităților producție, iar cele profesionale de cunoștințele multiple pe care le-au acumulat în cursurile teoretice de policalificare și perfecționare profesională șl în activitatea practică desfășurată la fronturile de lucru.Marile brigăzi conduse de Aurel Manda, Paul Grașii, Teodor Bohcalo și Constan-

tin Popa au obținut fiecare depășiri de peste zece mii tone de cărbune la producția fizică, dovedind pricepere și hărnicie în muncă, Mecanizarea extracției cărbunelui la mina Lupeni și în Valea Jiului este strîns legată de numele tovarășului 'Nicolae Ceaușescu, cel care a inițiat programul amplu da modernizare a mineritului și dezvoltare economică și socială" a municipiului nostru Sîntem profund recu- de noscători pentru aceste măsuri cărora le răspundem i.r’r.tr-o angajare plenară în efortul țării de întărire a economiei naționale.Susțin din toată inima realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în înalta funcție de secretar general al partidului, garanție sigură a progresului neîntrerupt al .patriei.
Voința întregului partid

(Urmare din pag. 1)

dispoziția consumato-„Agrement" stă „la rece" Petrila intr-o afară
La unitatea nr. 87 croi

torie mixtă,. aparți- 
nînd Cooperativei „U- 
nirea“ din Petroșani, se 
acordă o atenție deose
bită instruirii tinerelor 
cadre.

eo-
Mircea BUJORESCU

văzătoare și gîndirii înțelepte a conducătorului iu- 3 ori oaspetele colectivului bit al partidului și statului nostru. în baza indicațiilor și orientărilor pe care ni le-a dat de fiecare dată secretarul general al partidului, I.U.M.P. a cunoscut o dezvoltare fără precedent, profilîndu-se pe fabricația unor utilaje de înaltă tehnicitate, potrivit programului prioritar de mecanizare a mineritului. In anii ’77—’84 producția de utilaje miniere a crescut de. peste 5 ori, iar valoarea producției marfă a ajuns de la 300 milioane la 750 milioane lei. Iată un exemplu convingător al materializării ideilor clar-

nostru. Și asemenea e- xemple pot Oferi toate regiunile și localitățile țării. Iată de ce, noi, comuniștii, întregul colectiv de la T.U.M.P. susținem din toată inimă propunerea ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie j-eales în înalta funcție de secretar general al partidului și ne angajăm ca, strîns uniți în jurul partidului, al iubitului nostru conducător, șă ne facem exemplar, datoria, să producem utilaje pe măsura sarcinilor sporite, ce: stau în fața mineritului românesc".

ÎNTREPRINDEREA MINIERA PETRILA
(Urmare din pag. I) lișt Ștefan . Alba, care, jru- ------- :------------- -----------mai în luna iunie, a extras 2600 tone de cărbune peste sarcini. Schimburile conduse de Nicolae Boboc, Ioan Erdos, Mihai Gavrilă, Dezideriu Curi, loan Sipoș și Nicolae I- vari realizează productivități superioare sarcinilor .eu pește 2 tone pe post. în paralel, în .vede- . rea asigurării liniei de front active, brigada condusă de, Francisc Kovacs (șefi de schimb Alexandru Lăzăroni, Alexandru Vișan și Arpad Siclodi) înregistrează rezultate deosebite, ■contribuind la bunul mers al activității sectorului.Așadar,. încă o mină, a- lături de Păroși* li, Live- zeni și Uricani, eu sarcinile primului semestru' îndeplinite I .

le sectoarelor I. (plus , 4200 tone de cărbune), II (plus 900 tone), VI (plus 1300 tone), mențin cota . realizărilor zilnice mult deasupra nivelului plaiiifi- , cât, contribuind substanțial la plusul minei, dovedind capacitatea de mo- ' bilizare, competența profesională, dăruirea și angajarea minerilor, a tuturor cadrelor tehnice pentru o activitate eît mai rodnică în abataje.în fruntea întrecerii socialiste pe mină se situează, în eoniiiiuare. sectorul IV. De in normatoa- . rea sectorului, J'ana Stah- ciu, aflăm că, la plusul . sectorului, la nivel de semestru (14 300 tone) ■ â contribuit substanțial brigada cunoscutului fronta-

primelor lucrări' de des
chidere, cei care au j^iis 
temelie acestei importan
te unități carbonifere, 
minerii din generația lui 
Ioan Năsălean, Gheorghe 
Sorescu, Augustin Deme
ter, făuritorii primelor 
orizonturi subterane ale 
Vricaniului, au transmis 
următoarelor generații o 
tradiție minerească de 
mare valoare, o ambiție 
de afirmare ce a însufle
țit de-a lungul deceniilor 
întregul colectiv, amplifi- ; 
cîndu-i energiile și spo- 
rindu-i competența. Fideli

l tradiției, urmașii genera- 
? țiel de pionierat se pre- j zintă azi ca un colectiv ____ „ -

vrednic, ocupîndu-și cu nu doar beneficiari, 
................... ■ ................ ..

V 
i( aceiași timp, ai usuci^iei 
> pensionarilor din Uricani, j el însuși un veteran.

muncă in subteran și in 
celelalte unități ale ora
șului,, pensionarii locuiesc 
in apartamentele confor
tabile ale noilor cartiere 
ale orașului nou, bene
ficiază pe lingă pensi
ile pe deplin meritate, de 
biletele de tratament in 
diferite stațiuni balneare, 
de excursii organizate de 
comitetul sindicatului în

ferite activități. A fost 
o clădire construită aproa
pe simultan cu blocurile 
din Stăi-minos. De atunci 
a servit mai multor sco
puri și,.a avut mai miilți în 

și-au mutat sediile comi
tetul sindicatului și aso- 

in 
în- 
i-n- 
de

de șah, rummy etc. Și do
tările, cu sprijinul primă
riei, al sindicatului mi
nei,, vor fi completate in 
continuare. Deocamdată 

încăperile de la 'etaj

i

i

stăpini. De aceea a și a- 
juns intr-o stare de uzu
ră pe... măsură, adică a- 
vansată. Din ioamița tre
cută Clădirea care se pă
rea că e de prisos a fost

tineri ne

Cetățenii mereu...
repartizată de primăria o- 
rașului pensionărilor. 
Au urmat zile, săptffmîni . 
și luni de muncă și efort 
pentru a face din fosta 
clădire; ca și abandonată, 
un așezămînt pe care să-l 
poți frecventa cu plăcere 
și satisfacție. Acestor e- 
forturi au făcut față cu 
succes și pasiune inimo-

ciația pensionarilor; 
sala mare, în celelalte 
căperi se vor organiza 
truniri, serbări, jocuri 
societate etc. ’

— Avem acum unde 
ne întîlnim, unde să 
■petrecem timpul liber
împreună — asa cum am 
lucrat o viață întreagă, 
ne spunea Victor Radu. 
In încheiere, interlocuto
rul ne-a solicitat să re
ținem numele pensionari
lor care tiu fost în frun
tea acțiunilor pentru a- 
menajarea casei pensiona
rilor. Și anume — Ioan 
Boțoi, Anton'"Pasca, Ma
ria Patalita, Stanciu Pa- 
veloncsc, Francișc. Miha
lț/, Miron Belgun, Gavri
la Șebișan, Gavrilă Diac, 
Iosif Selan, Mihai Koller, 
Ioan Ringhiteanu, Magda
lena Menjuran, Rozalia 
Jrimiaș, Gâza Sebesiyen, 
soții Mișele, Crișanovschi,

...Și lista ar putea con
tinua pînă spre 40—50~ de 
femei și bărbați — cetă
țeni mereu tineri care

1
țară, de toate dotările so- 
ciăl-culturale moderne a- 
le orașului. Desigur, pe. 
măsura puterii lor, ei sint ", ci și parțicipanți la diferite 

realizări, menite să confe
re orașului mai țnulță fru
musețe și atraetivitate, în 
avantajul tot al locuitori
lor lui. Despre una din 
aceste realizări a ținut sa șii pensionari ai Urica- 

in ne vorbească președintele niului, coordonați dei , nu 
asociației pensionarilor, mai puțini inimoșii mem- 
neobositul activist obștesc .. brii ai comitetului lor de 
Victor Radu.

In aceste zile, în

„demnitate locul între co
lectivele miniere fruntașe 
ale bazinului. Dar ce fac 
„la propriu", iii prezent, 
veteranii, deschizătorii 

minei? ' ■
Am aflat de la preșe

dintele sindicatului și, î„ 
același timp, ăl asociației

și
t participant nemijlocit la 

metamorfozele minei.

I

și 
orașului, că în Uricaniul 
de azi, mai tînăr ca ori-, 
cind, alături de populația 
lui mereu tinără, trăiesc 
peste 400 de pensionari. 
După anii îndelungați de

car
tierul Sterminos al Uri- 
caniului s-a deschis o „ca
să a pensionarilor". — o 
casă ca un adevărat club, 
cu o sală de întruniri, cu 
încăperi mai mici, la par
ter și la etaj pentru di-

asociație. De la fundație 
la acoperiș totul a fost 
revizuit și reparat, au fost 
înlocuite instalația ■ elec
trică și cea sanitară, s.au . 
reiencuit și rezugrăvit 
pereții,
200 de geamuri, s-a com
pletat mobilierul, jocurile

■ Și
s;au pus peste . trăiesc cu intensitate via

ța orașului lor șl el. me
reu tînăr.

SCRVICIILE LA DISPOZIȚIA DUMNEAVOASTRĂ

• Unitățile „Gospodina" din cartierul troșani este la dispoziția consumatorilor■ Aeroport (complexul comercial „Pariu- de sifon în zilele de luni, miercuri și gul”) .și din strada Uie Pintilie (în cadrul vineri de la ora 10 la ora 13, iar in zi- cantin’ei-restaurant) vin în sprijinul gos- lele de marți, joi și sîmbătă, între orele podinelor cu semipreparate ca : sarmale, 10—13 și 15—17. Duminică — unitatea: șnițele, hiaturi pentru torturi, foi pentru, este închisă. • Doriți șă vă zugrăviți 16- creme și doboș, creme cu arome diferite, euinl.a ? Să curățați soba, să verificați > „Gospodina" din complexul comercial funcționarea caloriferului, ori să reali- „Parîngul" este la dispoziția publicului zați o altă reparație la locuință care, po- " de la ora 6,30 la 20,45, iar cea din strada trivit reglementărilor legale, cade în llie Pintilie de la ora 7 la ora 21. • Si- sarcina chiriașilor ? Adresați cerere scri- fonăria din cadrul complexului corner- să către E.G.C.L. Petroșani. Cererile se cial „Parîngul”, cartierul Aeroport-^-Pe- satisfac în ordinea depunerii.

.CONCURS: In acest an, la tradiționalul Fesțival- concurs „Ciprian Porum- bescu*1 de ia Suceava, dedicat tinerelor Talente a- lemuzicii culte românești,- vor lua parte doi elevi ai , secției de muzică, din cadrul Școlii generale nr. 1 din Petroșani. Este vor-I
I
Iba de Alina Bejenaru (clasa a iV-a. vioară, prof.
I llof.a țiu - Alexandrescu) șiDaniel Brînzea (clasa a . Vl-a, clarinet, prof. Ar- 
I pad Szekely), recenți cîș- 
I tigători ai fazei județene. 
I ULTIMA ZI. Pentru

vaPetru Serbau, conducător auto la U.M.T.C.F., coloana Iscroni, ne a- nunță șeful coloanei Vi- z.ante Lasconi, astăzi este ultima zi de lucru. După patru decenii de muncă la pădure, acum are doar „sarcina" de a spuție povești celor doi nepoți...CAMPANIE. O coloană de 10 autocamioane cu remorci a Autobazei I.T.A.

Petroșani, participă în 1 aceste zile, la I.A.S. Jim- I boli a, ia campania de re- I coltare a orzului șl grîu- | lui. 1 'TEATRU. Astă-seară I (orele 18 și 20), pe afișul Teatrului de stat „Valea Jiului" din Petroșani, figurează savuroasa comedie a dramaturgului sovietic Leonid Zorin „Un bărbat și mai multe femei", pusă în scenăde tinerii actori Magda ■ Catone și Claudiu Bleonț. I
■ Rubrică redactată âe I 
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Cea de-a V-a ediție a Lunii manifestărilor poli- tico-ideologice, cultural-educative și sportive „Laudă omului muncii și creației sale" recent încheiată, a cunoscut o anvergură deosebită, dacă luăm în seamă numărul și calitatea acțiunilor, varietatea lor, dar și prin atragerea unor largi categorii socio-profesiona- le, cuprinderea în dialogul artistic a unor formații profesioniste din Capitală, a unor ansambluri și soliști de muzică populară din județul nostru, din județele învecinate Vîlcea și Gorj. Analizele desfășurate în consiliile municipal și o- rășenești de educație politică și cultură -socialistă, la nivelul așezămintelor, culturale, au reliefat im -, plinirile acestei ediții, au pus în valoare căile menite să atragă în complexul act politico-ideologic și cultural-educativ cît mai . mulți oameni ai muncii, în calitate de creatori și beneficiari. în acest sens am invitat la discuții . cîțiva , reprezentanți ai forurilor locale care și-au dat -concursul, la realizarea sărbătorilor Văii.— Manifestările lunii tradiționale, ale „Nedeii vul- cănene", subliniază Ilie DiaconU, președintele comitetului sindicatului de la mina Vulcan, au evidențiat .; convingător faptul că oamenii muncii, păstrători ai tradiției strămoșești, sînt interesați, să participe la

astfel de acțiuni, trebuie însă realizat cadrul organizatoric adecvat și captat interesul lor. La noi mină, spre exemplu, dezbaterea profesională ■ vind realizarea exemplară a sarcinilor de plan s-asoldat cu propuneri. concrete pentru îmbunătățirea activității profesiona
lapri*

sălile de apel de. la minele Uricani, Vulcan, Petrila, pe scenele cluburilor muncitorești și dialogul compozitorilor și muzicologilor bucureșteni cu dirijorii și coriștii noștri.— A XII-a ediție a „Ne- deiivulcănene*, continuă. Marin Cucii, președintele Consiliului orășenesc al
ge

ne

MASA ROTUNDĂ

Concluzii fertile, care trebuie 
concretizate cît mai curludsindicatelor din Vulcan, a trezit interesul participan- ților, prin manifestările tradiționale, dar și prin festivalul-concurs de muzică populară, tîrgul și expoziția cooperației mește- . șugărești, acțiuni care îmbogățesc de acum programul viitoarelor ediții.— Confruntarea artistică a cluburilor muncitorești, intervine Arcadie Ardeleanu, directorul clubului muncitoresc Lonea, a avut darul de a pune în valoare nivelul calitativ al formațiilor noastre artistice. Ne-am dat seama ce trebuie să facem, pentru ca, în fazele superioare ale Festivalului național „Cîn- tarea României", să reprezentăm cu cinste Valea. susținute de cunoscuta for- —■ Calificativul,mație corală „Madrigal" în ■ lent", punctează

le, multe dintre ele auprins deja viață. ' .-— în/această ediție, remarcă Vasile . Chirculeseu, președintele Consiliului municipal de cultură și . e- ducație socialistă, am pus accent deosebit pe manifestările dedicate unor a- numite categorii socio- profesionaie, specifice Văii.. aș aminti dezbaterile, expunerile, mesele rotunde, simpozioanele, ca re au cuprins minerii, preparatorii, constructorii de utilaj minier,“muncitoarele de la întreprinderea de confecții din .Vulcan etc, Cît privește latura artistică, un rol însemnat în educarea estetică a artiștilor amatori, dar și a publicului spectator 1-au avut concertele „exce- discuțiaXVIÎL S-au păstrat de la marele pictor al antichității, Apelles, mai multe a- necdote despre perfecțiunea atinsă și sensul cum trebuie aceasta înțeleasă. - Una dintre acestea, cea cu vrăbiile, repezindu-se j sa. mănînce strugurii pictați, a. fost ri'spusă mai tîrziu.l de către Leonardo 'da Vinei și, mai apoi, printre alții, repovestită și întregită cu o alta de Goethe în textul Despre adevăr și veri
dicitate în opera de artă, publicat în Propylaen (1798). Textul este imaginat ca o convorbire între, Artist și ■ 
Spectator, pregătitoare pentru o primă treaptă de receptare. adecvată ă artei. Dăm în extensie citatul : 
„Artistul : Amintiți-vă de păsările' care zburau în jurul cireșelor pictate de un maestru. Spectatorul: Deacord. Dar nu e oare asta o dovadă că fructele ; au fost pictate cu măiestrie ? 
Artistul: Deloc ! îmi dovedește cel mult că amato- ' rii aceștia n-au fost decît niște biete vrăbii. Specta
torul : Totuși, nu pot să nu consider un astfel de, tablou ca fiind o operă măiastră. Artistul: Vreți să Afă povestesc o Ihtîmplare

mai recentă ? Spectatorul: Ascult de obicei cu niai multă plăcere poveștile de- eît raționamentele. Artis
tul: Un mare naturalist a- vea în casă, printre alte, animale, , o maimuță, care intr-o bună zi, a dispărut; după lungi căutări, dădu

rul : Povestea e destul de nostimă. Artistul: Și - sper Concludentă. Doar n-o să puneți aceste ilustrate a- ; lături de tabloul mai mare artist ? Spectatorul; Nu tocmai. Artistul: Dar o să puneți' maimuța, alături de amatorii incitIti ? Spectatorul: Asta da, și mai de cei lacomi ! îmi s râți un gînd ciudat.cutii va amatoru 1 metil t ea o operă de artă să naturală, tocmai pentru a o putea savura ca pe un eru real, într-un chip

Nicolae Rad, activist al Consiliului județean al sindicatelor, nu trebuie să ne facă să ne simțim împovărați de laude. Dimpotrivă, mai sînt încă genuri artistice — montaj literar, dans tematic, coregrafia în neral, teatrul — careconfruntă cu neîmpliniri- le. Lipsa repetițiilor, a ieșirilor în public este o dovadă că unii instructori artistici se mai „desfășoară" doar în preajma concursurilor.— Cel mai mare cîșțlg al acestei ediții, opinează Aurel Illușcu, directorul clubului muncitoresc Pe- trila, este faptul că îndemnul secretarului general al partidului nostru, tovarășul Nicolae cu privire la actului cultural-artistic și educativ de locul de muncă ăl beneficiarilor săi este de acum o realitate materializată în Vale. Osmoza producție-viață spirituală asigură lărgirea orizontului politic, cultural-artistic al oamenilor muncii, a- cesta este scopul primordial pentru care trebuie să militeze consiliile de conducere ale cluburilor muncitorești.Sînt idei generoase, care merită să stea în atenția forurilor noastre de educație politică și cultură so-. cialistă, a consiliilor , de conducere ale așezămintelor culturale, dar și a organizațiilor de partid, sindicat, U.T.C.. femei, O.D.U.S. din întreprinderile și instituțiile Văii, la care adăugăm și concluzia noastră privind necesitatea permanentizării manifestărilor de acest gen, se știe sincopele din stilul de muncă al acestor organe a- fectează calitatea desfășurării celui de-al doilea „8“ . al minerilor, al celorlalți oameni ai muncii. |
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Intîlnire cu candoarea j 
i 
I 
4

De la Slatina ne-a parvenit un plic voluminos, 
cu versuri semnate de inginera Margareta Saimac, 
care și-a ales un foarte poetic pseudonim Mira Pa
ring, Mărturisim că nu cunoaștem biografia cores
pondentei noastre, dar versurile sale degajă nostal
gia Văii Jiului, meleag „cu sfînt alean". Emoția re- 

' întîlnirii cu colegii de odinioară infiripă o sensi
bilă elegie, deși primele versuri aduc aminte de 
metrul odelor antice: „Dau pinteni gîndurilor să a- 
lerge / Pe raze de lumină înspre Vale". Dalta tim
pului a ales contur diafan ideii poetice, în acest 
sens am cita „Crîmpei din zi", „Azi" sau „Ninge că-' 
runt". De asemenea, impresionează candoarea unei I 
eterne tinereți spirituale („Zefir"), dantelată Uneori 
de umorul detașat, înțelept. Simbolistica gravă, ca
re aduce aminte de „pepitele" curentului literar o- 
monim, se constituie în argumentul meditației tan
dre, abia murmurate, a bucuriei solare de a trăi. 
Bucuria lăuntrică, cintecul „de alean" al Văii emo
ționează, versurile sale, perle de preț în salba poe
ziei, îi rezervă dreptul Mir ei Paring de a fi prezen
tă în această „Crestomație lirică".

AZI SchubertAzi plouă peste pădure cu o ploaie stranie de mure fiecare bob e un nume fiecare nume a fost o ființă anume dar ploaia le-a făcut ilizibile.
Ninge căruntNinge cu amintiri pe tîmple cărunte de la Post-Restant am ridicat un plic întîrziat zece ani. azi ninge cărunt cu silabe transparente translucide care devin încet opace de atîta strălucire.

lu-U- nebfi simplist și chiar .vulgar ? Artistul: Sînt cu totul de această părere 
Spectatorul; Și . susțineți deci că un artist, care caută asemenea efecte, se înjosește ? Artistul:' E convingerea mea cea mai a- dîncă". Dialogul în chestiune vrea să elimine, deci, de ea în bibliotecă, unde animalul ședea pe jos, iar in jurul lui stăteau risipite niște gravuri dintr-un- album de istorie naturală. Surprins de acest studiu asiduu, stăpînul se apropie și văzu, spre mirarea și ciuda lui, că lacoma maimuță mîncase toți gîndacii pe care îi găsise reproduși; în pozele cărții. Spectato-

o prejudecată care stăruie inexplicabil în atitudinea de receptare a artei; acea confuzie dintre realitatea 
obiectivă social-istorică și 
realitatea artistică „secun
dă", instituită de creator, prin actul de .reflectare specifică a celeilalte tocmai ca sens valoric acesteia.

Dumitru VELE A

Evoluează pe scenă îndrăgitul interpret de muzi
că populară Victor Alstani din Vulcan.

Foto : Șt. NEMECSEK

In cărțile memoriei săpa-voi cu sunet de lumină, imaginea iernii' ce-mi înflorea la geam, și gîndul pentru tine ce-atît de fierbinte topea stele de gheață într-al muzicii foc.In seara aceasta plină de-alean și vijelie, în ritmuri luminoase gjndesc la viitor, iar viforul de-afară minat de simfonie va duce mai departe și sunete de dor. Vârtejuri policrome mă-mbie la visare.;.
Mira PARING

ReverberațiiNICOLAE DAN LAPU- ȘANUL, I.M.P. Un autentic fior liric străbate colindul pentru minerii țării „Să simt în suflet lujerii cres- cînd/ ; Tu, colț de .infinit și piatră rară/Am coborît să te aud urcînd/Cu împlinirea în suflet, mamă țară". Versurilor le lipsește insă o anume c izelare pînă la curgerea cadențată, armonică, în tiparele ritmului și rimei,după o singură piesă putem emite judecăți vai oare .asupra ■ talentului dv. literar, U;;;ț,ILEANA POTOR COJO. , CARU, Vulcan. Ne măgulește atenția pe care o a- rătați acestei rubrici. Am reținut doar „Saleîmii , ning primăvara". ,

Dealtfel 
nu de

Și 
ai.

Cu un sfert de secol în urmă, în saptămîna solstițiului de vară, intr-un catalog de expoziție personală a lui losif Țellmann că artistul plastic se găsește la ; vîrsta maturității artistice, creatoare, că și-a pentru pentru motivarea crezului său artistic, un teren nemaipomenit de fertil, puțin explorat de lumea artei din acea vreme — . o- mul în cea mai bărbătească încleștare, cu natura, viața și: lumea lui în a- ceastă luptă fără termen de comparație, MINERUL.,.■ Coincidență sau barbă de măsurare a timpului în această statornicie creatoa- ' re, artistul ne-a dovedit (pentru a»cîta oară?) că * dialogul său cu de frumos, cu cei pentru

sa existență artistică de pînă acum, are o .indubită- consemnain bilă perenitate. Prin’ fecunditatea sa în timp, priri formele de exprimare artistică și tehnică de execuție, arta., lui losif Țellmann a devenit, pe parcursul celor patru decenii de cînd s-a stabilit pe meleagurile Văii Jiului, un bun spiritual al acestor meleaguri, un tezaur de artă plastică, despre care se poate afirma fără teama de a exagera, că este ai. nostru, al celor care sîntem sau simțim alături de ; cei care scot la lumina zilei acest miracol al naturii, cărbunele.Din primele dialoguri fex- poziționale cu publicul, iubitorii de artă plastică au reținut că domeniul pre- iubitorii ferat al artistului este gravura, prin ; excelență lino, care ți-a dedicat întreaga apoi xilogravura și o dra

găsit o sorginte inspirațiile sale,

goste mai veche prezentă în mai toate expozițiile, a- cuarela. Unii specialiști ai genului afirmă că procedeele de azi ale lui losif Tel- Iniann nu sînt identice cu cele mai vechi și se opun chiar tradițiilor precedente.
valoare comparativă sub aspect al valorilor artistice, noi, cei din Valea Jiului ,e'are șîritem- admiratori și ^consumatori" în același timp ai artei lui Iosif Tel- lmann considerăm că prin arta sa, prin limbajul a-

Dimensiunile
unui destin artistic

'iiiiiiiiiiUHHitifiiiiiiiinnwiiiiiiniiii/iiiiii/nimirimiini.Unele dintre figurări a- . mintesc citeodată o atitudine din „lînogravu rile ori sculpturile iui Hanș Mattis—Teuțseh. Dar în timp ce Măttis—Țeutsch etalează un subiect ea fapt în sine, losif Țellmann construiește subiectul în imaginea unui fapt în.acțiune.Dincolo de ’aceste aprecieri pozitive și de certa

l’ecliv ce se degajă din lucrările sale ei este EL ÎNSUȘI, adică omul, creatorul de frumos, care a găsit drumul cel .nai scurt, cel mai penetrant spre inimile, spre-conștiința noastră.losif Țellmann nu este cunoscut ca personalitate artistică capabilă să se rezume numai la el însuși.

pai-- subteran sau pateticul pei- înjghe- ! sajelbr „decupate" din natura dimprejurul orașului, sini; mărturii incontestabile ale identificării artistului eu lumea în, care trăiește și Ci’eeaiiă.'Indiferent de stiluri, leh- ‘ nici sau modalități de exprimare creațiile lui losif ;me- sai comun lesne de descifrat pentru oricare iubi- l tor de frumos; dragostea pentru artă, pentru meșteșugul care i-a călăuzit, i-a modelat destinul. Cel mai sever judecător ai unui poziție stă mărturie diritot- destin artistic este timpul i viabilitatea operelor create în această dimensiune. .■ Or, creația lui losif Tel- Imann, in decursul unei vieți de om, ; stă mărturie acestui adevăr incontestabil.

Aicî, la Lupeni, pe cursul anilor, s-a bâtr și, -trăiește ;și azi o ă- devărată. .școală de artă plastică, inițiată și îndrumată de apreciatul artist, laureat al multor expoziții interneArtiști plasticicare.au tă școală, geri' ai artei plastice iii o- rășele Craiova, .SitoiuV^Tg. Mureș, Sighișoara, Oradea. Deva, Timișoara, , ; RimnicU Sărat, chiar in Capitalii.Prin amploarea, varietatea iernatică, actuala ex-

si internaționaleconsacrați, trecut prin aceas- azi șiiit mesa- primare creațiile lui . Țellmann poartă un

deauna a celor două universuri apropiate sufletului artistului, lumea minerului și l'rumu' ețile meleagurilor ■ in '.-are el ni un. este și trăiește. Monumentalitatea gravurilor reprezentind minerul în cele mai. diferite ipostaze ale muncii din Tiberiu KARPATIAN.
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MESAJUL TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
I (Urmare din pag. 1)

’ I organizata revoluționară a pionierilorI organizata revoluționara a pionierilor s-a 
■ dezvoltat odată cu patria noastră socia
li listă, cu ridicarea României pe noi culmi 
fde progres și civilizație.
f!,;- întregul nostru popor întimpină aceste 
fevenimente importante din viața patriei 

' |cu rezultate remarcabile în dezvoltarea 
i*și modernizarea forțelor de producțit, în 
j înflorirea științei și tehnicii, a tnvățămîn- 

tului și culturii, in ridicarea generală a 
' nivelului de trai, material și, spiritual, a 

gradului de civilizație al întregii națiuni.
Recent, Comitetul Central al partidului

Aceste perspective minunate pun în fața 
organizației de pioneri, a organizației 
de tineret, a tuturor copiilor și tineretului 
patriei noastre îndatorirea de onoare de a 
nu precupeți nici un efort pentru a învă
ța, a învăța și iar a învăța, pentru 
înstfși cele mai minunate cunoștințe 
domeniul științei și tehnicii, al cunoaște
rii umane, pentru a putea descoperi noi 
și noi taine ale naturii, pentru a așeza 
aceste noi cunoștințe din toate domeniile 
la baza făuririi celei mai drepte societăți 
din lume, a visului de aur al omenirii — 
comunismul !

_________ ___ ____  ________ ___ __ _ ____ ____ Acum, la a 35-a aniversare a creării or- 
și alte organisme ale democrației noastre ganizației revoluționare a copiilor, adne-

țsocialiste, au adoptat hotărîri importante sez pionierilor și șoimilor patriei, tuturor
» ■*«-?' copiilor, întregului tineret al patriei noas

tre, chemarea de a folosi minunatele con
diții de învățătură, de muncă, de viață, 
create de partidul și statul nostru socia
list pentru a învăța, a se pregăti pentru 
muncă și viață, a-și însuși spiritul revolu
ționar de muncă al comuniștilor, 
a ști să acționeze totdeauna împotriva 
tot ce este vechi și perimat, pentru 
movarea noului ; de a fi cutezători, 
a privi înainte cu încredere în forțele po
porului, ale partidului, ale cauzei socia
lismului și comunismului.

Pregătiți-vă, dragi tovarăși și prieteni, 
copii și tineri, pentru a deveni demni și 

pe cutezători, cetățeni de nădejde ai Româ
niei, constructori ai socialismului și co
munismului, apărători fermi ai mărețelor

f cu privire la dezvoltarea viitoare a pa- 
' triei noastre. Toate aceste hotărîri și pro- 
f grame dau o minunată perspectivă pen- 
ț tru poporul nostru. Realizarea lor va duce 
i la ridicarea națiunii noastre socialiste pe 
țnoi culmi'de progres și civilizație.
11, înfăptuirea acestor programe de pers- 
t pectivă are loc în condițiile unei noi re- 
^voluții a științei și tehnicii, a cunoașterii 
■’umane în general. De aceea, este necesar 
să acționăm cu toată hotărîrea pentru 
perfecționarea continuă a relațiilor sociale, 

'a dezvoltării cu putere a științei, tehnicii, 
a cunoașterii umane — ca factori funda

mentali ai făuririi socialismului și comu
nismului, ai ridicării patriei noastre 1 
cele mai înalte culmi ale civilizației co
muniste.

cuceriri revoluționare ale poporului nos
tru, ai independenței și suveranității pa
triei noastre !

Invățați și acționați pentru întărirea 
continuă a prieteniei și frăției între toți 
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 
ceea ce au realizat părinții și înaintașii 
voștri !

întăriți spiritul de prietenie și solidari
tate cu copiii și tineretul de pretutindeni, 
în lupta împotriva războiului, pentru pace, 
pentru o lume mai dreaptă 
pe planeta noastră !

și mai buna
patriei,socialiste.Dragi pionieri și șoimi ai

Dragi copii ai României
Creșteți cu toții într-o societate a mun

cii și dreptății sociale și naționale. în vă, 
pentru țați să fiți curajoși, dîrji, cinstiți și drepți, 

a . .........................
pro-

de de
eco-

pe

să iubiți întotdeauna adevărul și libertatea.
Punînd în centrul activității înfăptuirea 

neabătută a Programului partidului 
construcție socialistă, de dezvoltare 
nomico-sociala a țării și de ridicare, 
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 țările, 
fără deosebire de orînduire socială, pen
tru o politică de pace, de dezarmare, pen

tru înlăturarea primejdiei unui război a- 
tomo-nuclear nimicitor, pentru apărarea 
dreptului fundamental al popoarelor, al 
oamenilor — la viață, la pace, la existen
ță liberă, demnă și fericită.

Partidul și statul nostru vor face totul 
— și în viitor — pentru a asigura poporu
lui nostru, tineretului, generațiilor viitoa
re, popoarelor și copiilor întregii lumi, un 
climat trainic de pace și securitate, de în
țelegere și colaborare, în care fiecare na
țiune să-și poată consacra forțele materia
le și umane pentru dezvoltarea sa econo
mică și socială, pentru asigurarea bună
stării și fericirii sale, pentru făurirea unei 
lumi mai bune și mai drepte, fără arme 
și fără războaie.

Doresc să vă adresez, încă o dată, dragi 
pionieri și șoimi ai patriei, copii ai Româ
niei socialiste, cele mai calde urări de 
noi și mari succese în învățătură, în mun- 

. că și viață, în ridicarea continuă a nivelu
lui vostru de cunoștințe și în educarea 
revoluționară, patriotică, în întreaga voas
tră activitate.

Deviza Organizației de pionieri: Pentru 
Gloria Poporului și înflorirea României 
Socialiste, Pentru Cauza Partidului — 
înainte ! să vă fie permanent călăuză in 
muncă și în viață, pentru a fi întotdeauna 
gata și a face totul pentru a servi popo
rul, cauza bunăstării și fericirii sale, in
dependența și suveranitatea patriei

Vă urez din toată inima, vouă, părinților 
și educatorilor voștri, multă sănătate și 
fericire ! ' '

Sesiunea Marii Adunări Naționale
{Urmare din pag. I)Sub această cupolă încărcată de istorie a răsunat — și am ascultat:— deseori tuvîntul președintelui țării, luminînd, prin claritatea de cristal a ideilor sale, drumul nostru de edificare a României socialiste moderne, de ridicare a poporului pe culmi tot mai înalte ale civilizației socialiste și comuniste. (Aplauze și urale 

puternice)i Tot ce s-a înfăptuit în măreața epocă istorică, i- naugurată de Congresul al IX-lea al partidului și care poartă pe frontispiciul ei numele tovarășului Nicolae Ceaușescu, se datorește în mod hotărîtor energiei clocotitoare. elanului revoluționar, clarviziunii, spiritului novator, patriotismului fierbinte și concepției ^Științifice afirmată de con- ;ducerea partidului și a ță- 
rrii, de secretarul general al partidului, de președintele ’Republicii. (Aplauze puter
nice).. întregul nostru popor cunoaște și dă o înaltă apreciere roiului esențial al tovarășului Nicolae Ceaușescu în elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, inițiativelor și acțiunilor sale con- ’ sacrate întăririi păcii, destinderii și colaborării internaționale, soluționării constructive a marilor pro- fibleme ale epocii noastre, bare au făcut ca România '.să-și cucerească lin meri- tat prestigiu pe arena mondială. Este o mare mîndrie •pentru întregul nostru po- Spor faptul că numele președintelui României s-a în- icris cu litere de aur în istoria lumii contemporane, *că tovarășul Nicolae ^Ceaușescu se bucură de •simpatia, prețuirea și recunoștința opiniei publice 'mondiale, ca un erou al 'cauzei prieteniei între popoare, progresului și păcii 'internaționale. (Aplauze 

puternice)■ f Dorim să exprimăm și fn acest for suprem legislativ al țării, odată cu adeziunea noastră unanimă la Hotărîrea plenarei Comitetului Central, convingerea nestrămutată că realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu de către Congresul al XlII-lea al partidului în înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist. Român constituie garanția sigură

a continuării ferme și neabătute a mersului nostru înainte pe drumul luminos al socialismului și comunismului, a înfăptuirii mărețului program al partidului de ridicare economică și socială a României, de asigurare a bunăstării și fericirii întregului popor. 
(Aplauze puternice, pre
lungite. Se scandează înde
lung : „Ceaușescu—P.C.R.*) Deputății și invitații, a- dînc recunoscători pentru tot ceea ce tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu ăl poporblui nostru, a făcut și face pentru înflorirea multilaterală a României au aplaudat, și ovaționat îndelung. Minute în șir, în picioare, toți cei prezenți, în rotonda Marii Adunări Naționale au scandat cu însuflețire „Ceaușescu — P.C.R.", exprimând din nou înalta considerație față de dinamismul revoluționar, clarviziunea științifică și fierbintele patriotism cu care tovarășul Nicolae Ceaușescu conduce, de a- proape două decenii, destinele națiunii noastre socialiste, deplina convingere că reînvestirea sa în această înaltă funcție reprezintă continuarea statornică a politicii interne și externe a partidului și statului nostru, ridicării neîntrerupte a patriei pe noi culmi de civilizație și progres, de creștere a prestigiului României socialiste pe arena mondială.în continuare, la propunerea. Biroului M.A.N., deputății au aprobat ca Proiectul de lege privind tipizarea și standardizarea produselor, construcțiilor și tehnologiilor, normarea tehnică a consumurilor materiale și energetice, ridicarea calității produselor, înscris pe ordinea de zi a sesiunii, să fie supus dezbaterilor Marii Adunări Naționale într-o viitoare sesiune. S'-a votat, de asemenea, ca. pe ordinea de zi a sesiunii să fie inclusă validarea alegerii unui deputat.S-a trecut la dezbaterea următoarelor puncte ale ordinei de zi : • ,1. Validarea ă.egeiii u- nui deputat in Marea Adunare Națională. .......2. Programul de cbmen- tație științifică a populației.3. Proiectele de legi pentru aprobarea decretelor cuprinzând norme cu putere de lege emise de Consi

liul de Stat după sesiunea a opta a Marii Adunări Naționale. • .La primul punct tovarășul Ion Sîrbu, președintele Comisiei de validare, a prezentat raportul acestei comisii privind validarea alegerii unui deputat în M.A.N.Marea Adunare Națională a validat, în unanimitate, alegerea tovarășului Ion Radu ca deputat în circumscripția electorală nr. 23 Chitila, municipiul București.In continuare, deputatul ales a depus jurământul de credință și devotament față de Republica Socialistă România.în cadrul următorului punct de pe ordinea de zi, tovarășa Alexandrina Găinușe, viceprim-ministru al guvernului, a prezentat expunerea asupra Programului de alimentație științifică a populației.La discuții asupra programului au luat cuvîntul 10 deputați.In deplină unanimitate, deputății au exprimat adeziunea lor totală, a alegătorilor pe care îi reprezintă, la Hotărîrea Plenarei Comitetului Central cuprivire la realegerea de către Congresul al XlII-lea al partidului a tovarășului Nicolae Ceaușescu, eminent gînditor revoluționar, strălucit exponent al virtuților și vocației creatoare ale poporului român, genial ctitor al României moderne, în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român, Ei au subliniat că văd in a- ceastă hotărîre o nouă expresie a dragostei și recunoștinței cu care comuniștii, întregul nostru partid și popor îl înconjoară pe tovarășul N i c o 1 a e Ceaușescu, o . garanție a transpunerii în viață cu fermitate și pasiune revoluționară a Programului partidului de făurire a societății socialiste 'multilateral dezvoltate Și inammre a României spre comunism.Lupa încheierea dezbaterilor, tovarășul Nicolae Giosan, preșeointele Ma-' rii Adunări Naționale, a supus votului deputaților proiectul de notai ne rele- ritoare la Programul de alimenta-, e ș populației, care a fost m 'tetior supus dezbaterii puohce și Îmbunătățit pe oaza propunerilor oamenilor muncii.

Marea Adunare Națională a adoptat, în unanimitate, Hotărîrea pentru a- probarea Programului de alimentație științifică a populației.Trecîndu-se la ultimul punct de pe ordinea de zi, tovarășul Dumitru Aposto- iu, secretar prezidențial și al Consiliului de Stat, a prezentat expunerea asupra proiectelor de legi pentru aprobarea decretelor cuprinzând norme cu putere de lege emise de Consiliul de Stat după sesiunea a opta a Marii Adunări Naționale.Raportul comisiei constituționale și juridice, care a avizat favorabile proiectele de legi pentru aprobarea decretelor emise de Consiliul de Stat, a fost prezentat de tovarășul loan Sălăjan, președintele comisiei.La încheierea discuției pe articole, Marea Adunare Națională a votat în unanimitate proiectele de legi.Președintele Marii Adunări 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 exprimat din nou, prin vii și puternice aplauze, deplinul acord față de propunerea Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. și Hotărîrea Plenarei Comitetului Central privind realegerea sa în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român, văzîna în a- ceasta chezășia înfăptuirii neabătute a Programului partidului, a obiectivelor pe care le va stabili Congresul al Xlli-lea, obținerii unor noi și strălucite iz- bînzi pe drumul făuririi societății socialiste multi- rateral dezvoltate și înaintării .României spre comunism.Totodată, reprezentanții poporului in. forul suprem legislativ al țării au exprimat hotărârea muncitorilor, lucrătorilor de pe- o- goare, intelectualității, a tuturor făuritorilor de bunuri materiale și spirituale de a-și amplifica eforturile pentru a întîmpină marile evenimente politice din acest an — marea sărbătoare națională de la 23 August și Congresul al XlII-lea al partidului — cu noi și strălucite realizări in toate, domeniile vieții economice și sociale.

/L'cCțv Plenara
Consiliului Central 

al U.G.S.R.
(Urmare din pag. I)mărul și structura sindicatelor la sfîrșitul anului . 191'3. ■3. Raport privind activitatea desfășurata de organele și organizațiile sindicale în anul 1983 în domeniul selecționării, pregătirii, promovării și educării cadrelor sindicale.4. Raport privind activitatea desfășurată de organele și organizațiile sindicale pentru rezolvarea propunerilor, sesizărilor, re- clamațiilor și cererilor oamenilor muncii, adresate organelor sindicale în a- nul 1983. ...Participanții la plenară și-au exprimat, într-o atmosferă de vibrant entuziasm, deplina satisfacție și. legitima mîndrie patriotică-față de Hotărîrea Plenarei Comitetului Central al P.C.R. din 27 iunie a.c., ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales, la Congresul al XlII-lea al partidului, în funcția supremă de secretar generai al Partidului Comunist Român. Dînd glas simțămia- telor de fierbinte dragoste, deosebită stimă și respect față de cel mai iubit fiu al poporului român, conducătorul înțelept și clarvăzător al destinelor României socialiste, participanții la plenară au apreciat ca realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în a- ceastă înaltă funcție constituie chezășia mersului neabătut înainte pe calea socialismului și comunismului, a progresului patriei și ridicării continue a nivelului de civilizație materială și spirituală a poporului, a societății socialiste românești.-Plenara a relevat faptul că mărețele realizări obținute de poporul nostru pe toate fronturile construcției socialiste în epoca glorioasă inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, înscrisă cu litere de aur în conștiința națiunii, ca cea mai rodnică și măreață, din întreaga istorie a țării, și pe care poporul român o numește cu îndreptățită mîndrie „E-

poca Ceaușescu", s-au datorat gîndirii novatoare, cutezătoare a secretarului general al partidului care a fundamentat și a condus cu clarviziune marea operă de ridicare a României pe noi culmi de civilizație.Cei care aU luat cuvântul au dat, totodată, o înaltă apreciere rolului și contribuției determinante a tovarășului Nicolae Ceaușescu în elaborarea și fundamentarea planului de dezvoltare economico-so- cială a țării pe anul 1985 și prevederilor de dezvoltare economico-socială in cincinalul 1986—1990, rele- vînd faptul că acestea corespund pe deplin prevederilor Programului partidului de edificare a societății socialiste muiti.aie- râl dezvoltate și tnamtare a României spre comunism.Plenara a analizat activitatea desfășurată de Consiliul Central al U,Gr-S.fi., de organele și organizațiile sinuicaie pentru inne- piin'rea planului pe anul c’uțent și a stabilit, in lumina orientărilor, indicațiilor și sarcinilor trasate de tovarășul N î u o 1 a s Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii, măsurile care se impun pentru Îmbunătățirea activității organelor și organizațiilor sindicale în vederea mobilizării și mai puternice a oamenilor muncii la înfăptuirea exemplară a obiectivelor economico-sociale ale planului de stat și a angajamentelor asumate In întrecerea socialistă pe 1984, a programelor și no- târîrilor adoptate de Congresul ai Xli-lea și Conferința Națională ale partidului.Plenara a aprobat documentele aflate pe ordinea de zi.Intr-o atmosferă vibrantă, de profundă angajare patriotică, participanții la plenară au adoptat textul unei telegrame adresată tovarășului Nicolae »Ceaușescu, secretar general al partidului, președm- ’ tele Republicii Socialiste România. :


