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în atmosfera de largă afirmare a demo-țI crației muncitorești revoluționare, de| creatoare în toate domeniile de)emulațieactivitatesarcinilor pentru îndeplinirea actualului cincinal cu succes aJși continua!i !
I
I

lucrările

CONGRESUL AL lll-LEASub președinția- tovară- Din mulțime s-au des- sului Nicolae Ceaușescu, prins grupuri de pionieri secretar general al Partidu- și șoimi ai patriei, tinere și lui Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, președin- tineri, care au oferit, cu afecțiune și stimă, tovară- _____ șului Nicolae Ceaușescu, teîe Consiliului Național tovarășei Elena Ceaușescu’ buchete de flori.Formații artistice au întregit, prin • cîntec și dans, această primire entuziastă.De-a lungul esplanadei, mari panouri redau, prin intermediul unor grafice și cifre semnificative, puternica dezvoltare înregistrată de economia românească în perioada inaugurată de Congresul al IX- con- lea al partidului. In acestînaltul luminos răstimp, pe baza" : concepției științifice, realiste, profund înnoitoare, a secretarului general al partidului, a fost creată o industrie modernă, de înaltă productivitate și eficiență, care a devenit ramura conducătoare economiei. Datele prezentate ilustrează orientările Ceaușescu, tovarășa Elena fundamentale ale indus- Ceaușescu au fost întîmpi- , trializării țării, care. asi- .. — s- gură dezvoltarea armonioasă a tuturor sectoarelor acestei ramuri de bază a economiei naționale, cu prioritate a celor de înaltă tehnicitate, amplasarea rațională a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, valorificarea oară a resurselor le, participarea tot _____ activă a României înflăcărare schimbul mondial de— P.C.R. lori materiale.și poporul !“,

al Oamenilor Muncii, joi, 
4 septembrie, au început, la București, lucrările celui de-al IlI-lea Congres al oamenilor muncii din industrie și alte sectoare e- 
conomice ale României socialiste, eveniment deînsemnătate istorică înviața politică, economico- socială a patriei noastre.Instituționalizat din i- rițiativa secretarului general al partidului, < greșul reprezintă î forum al democrației noastre muncitorești, revoluționare, ilustrînd participarea nemijlocită a maselor de oameni ai muncii la conducerea activității economico-sociale, a întregii societăți, la făurirea propriului lor destin.Tovarășul Nicolae

forță de producție. Sini înfățișate, de asemenea, ritmurile accelerate de creștere ale industriei, în actualul cincinal și în perspectivă. ... :Interiorul pavilionului central al Complexului ex- pozițional este împodobit sărbătorește. Drapele tricolore și roșii încadrează portretul conducătorului partidului și statului, sub care se află Urarea „Trăiască Partidul Comunist Român în frunte cu secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu !“. Pe rotonda sălii, pe marișarfe, sini înscrise „Ceaușescu și poporul". „Partidul — Ceaușescu — România", „Trăiască harnicul și talentatul popor român, constructor eroic al societății socialiste mul- ', „Tră- libe- — Re- Româ-

e-
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AL OAMENILOR MUNCII

nați, la sosirea în incinta. Complexului expozițional din Piața Scânteii, de mii de bucureșteni, care i-au aclamat și ovaționat îndelung. Cei prezenți au re-, afirmat vibrant -sentimentele de fierbinte dragoste, de profundă prețuire (și, recunoștință față de conducătorul iubit al părți- , dului și statului, scan- ctînd cu „Ceaușescu „Ceaușescu „Stima noastră și< mîndria Ceaușescu — 1

superi- natura- mai la . va_ Totodată, este pusă în evidență afir- marea viguroasă a științei _ România !“. românești, ca o puternică
......... - - -. .  - . . . .... .......... .

Fapte de aleasă cinstire a _ 
înaltului forum al democrației 

muncitorești revoluționare
In aceste zile, cînd în Capitala țării se desfă

șoară lucrările Congresului al IlI-lea al Oamenilor 
Muncii, colectivele unităților economice din Valea 
Jiului, mobilizîndu-se exemplar pentru îndeplinirea 
cu succes a sarcinilor de plan pe primul an al ac
tualului cincinal și creșterea contribuției Ia pro
pășirea patriei pe noi culmi ale progresului și ci
vilizației socialiste, raportează alese fapte de mun
că, dedicate înaltului forum al democrației munci
torești revoluționare. . • - ■1390 tone suplimentarmi- LUPENI. Realizînd productivități superioare celor planificate, în cărbune, acest indicator fiind depășit în ziua respectivă cu 1300 kg cărbune pe post, colectivele 

_ ___ ______ însemnat sectoarelor I (plus 41
spor de producție — 918 tone), II (101), III (91), 
tone de cărbune — l-au ——---------------- —— 
obținut MINERII DE LA (Continuare în pag. a 2-a)

Trei întreprinderi niere — Loneă, Vulcan și Lupeni —• au raportat, împreună, depășirea cu 1390 tone de cărbune a preliminarului zilei. de 3 septembrie.
• Cel mai

Depășiri de plan la utilaje miniereCu rezultate deosebite cinstește marele forum al democrației muncitorești revoluționare și —, reținem pasiunea ș.colectivul de muncă al dăruirea în muncă pre-IPSRUEEM . Li. ' ' 'Amintind, în acest, sens, ordonate de maistrul Mi-depășirea cu 53 de tone hai Gudas, ing. . 1înregistrată la, indicatorul mașini și utilaje tehnologice, cei 741 stîlpi hidraulici realizați peste sarcinile c planificate, șau ' depășirea cu 2 tone â planului la țevi flancate — eâ să enumerăm

doar cîteva din succesele repurtate aici în cea de-a opta lună a anului revoluționare și —, reținem pasiunea șiPetroșani, zente în colectivele co-Ernest -Răkovszky, ing. Spirea. ■ Suditu și sing. Gheorghe Ciocan, ca suport al depășirii de piuă la 9 la sută a producției marfă pe care se scontează în prima decadă a lunii. (Gh.O.)

Unanimă adeziunemuncii, care au precedat congresul.Sînt prezenți membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători ai u- nor instituții centrale, organizații de masă și obștești, activiști de stat.Participă, ca fii misiunilor acreditați în . tră, precum și corespondenți ai presei străine.Ora 9. Are loc deschiderea lucrărilor congresului. ■Este intonat Imnul de stat al Republicii Socialiste România.Din împuternicirea conducerii de partid și de stat și a Consiliului Național al Oamenilor Muncii, tovarășul NicolaeCeaușescu a declarat deschise lucrările Congresului al IlI-lea al oamenilor muncii din industrie și alte sectoare economice.Luînd cuvîntul, tovarășul Emil Bobu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al • P.C.R., prim-vicepreședinte al Consiliului Național al Oamenilor Muncii, care, exprimînd întru totul gîn-

de partid șiinvitați, șe- diplomaticc țara noaș-

și angajare
în colectivele unităților^ 

ecanomico-sociale 
din Valea Jiului 

însemnele definitorii ale participări 4

tilatefal dezvoltate !“ iască patria noastră ră și independentă a publica Socialistă nia !“. ' 'Tovarășul NiciCeaușescu, tovarășaCeaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea partidului și statului sînt salutați, la sosirea în sală, cu deosebită căldură de participanta la marele forum.Se ac.ama cu putere pen- Rurile și simțămintele ce- tru partid și secretarul său general, pentru eroica noastră clasă muncitoare, pentru minunatul’ popor român, pentru patria noastră socialistă.La lucrări iau parte de-. legații 'aleși în adunările generale ale oamenilor

o 1 a o Elena

• lor 11 000 de pârtiei pan ți. a propus alegerea ca președinte al celui de-al III- lea Congres al oamenilor muncii a eminentului revoluționar și patriot înflăcărat, care întruchipează îți chip fericit înaltele virtuți ale minunatului nos-
(Continuare în pag. a 4-a)

Revenim la mina Barbăteni

Alături de întregul nostru popor, și noi, minerii de la Uricani am urmărit cu interes și mîndrie patriotică deschiderea lucrărilor celui de-al IlI-lea Congres al Oamenilor Munq;l, eveniment de amplă și profundă rezonanță în viața politică și socială a țării noastre. cii.Magistrala cuvîntare a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a cuprins o problematică de cea mai mare actualitate a dezvoltării noastre economi-
mîndrie toii la cu-Cu justificată patriotică, minerii, oamenii muncii de l.M. Petrila au luatnoștință, prin intermediul radio-ului și televiziunii de magistrala cuvîntare rostită în fața celui de-al IlI-lea Congres al Oamenilor Muncii, marele forum al democrației muncitorești, de către secretarul general al parli-

«

Productivitățile pot fi sporite prin 
valorificarea resurselor proprii !Analiza productivități- fost realizate lor atinse în lună august, in subteran, în cărbune și în abataje la l.M. Bărbă- teni, pune în evidență ră- mîneri în urmă față de sarcina planificată. In a- bațăje, productivitatea .medie realizată este cu1,2 tone pe post mai mică decît cea planificată. In cărbune, comparativ cu sarcina de plan, de 5,027 tone pe post, s-a înregistrat o productivitate medie de 3,3 tone pe post. Un calcul simplu lasă să întrevadă că, dacă

randamentele medii planificate în abataje și în cărbune, s-ar fi realizat, și sarcinile de producție la cărbunele brut. Dar în luna august, la minusul de 46 000 tone de cărbune acumulat la începutul mai adăugat ne !Ponderea sub plan, de circa 40 000 tone, provine, din sectoarele IA, IB și II. Sectorul III a avut planul realizat cîteva luni la rînd, înre- gistrînd doar în august o

deanului, s-au11 000 de to-rămînerilor

rămînere în urmă de 800 tone de cărbune. Dar în a- cest sector 500 de tone se aflau în stoc, în siloz, la suprafață, în ziua eînd s-au încheiat conturile pe luna august. Sectorul este singurul care a portal: depășirea IVra-și de seîndeplinirea. , , sarcinilorplan. Mari diferențe constată și între nivelulrealizărilor pe brigăzi. Mai puțin de 50 la sută din nu-
V'iorel STRĂUȚ

co-sociale, în lumina ho- \ țărîrilor Congresului al XIII-lea al partidului, a strategiei devenirii noastre socialiste. Problemele concrete care .au fost abordate în cuvîntare, care se vor regăsi și în dezbaterile participanților ta- Congresul oamenilor munci zcază dobîndirea u-
Gheorghe VAS1I, 

miner, șef de brigadă, 
vicepreședinte al Consiliu 

lui oamenilor muncii, 
l.M. Uricani

/Continuare în pag. a 2-a) 
datorie, în abataje" dului, tovarășul Nicolae Ceausescu. Eroul între e- rcii de frunte ai neamului, care și-a dăruit întreaga viață ridicării României pe noi culmi de progres .și ci* x ilizație.

Vasile PAVEL, 
miner, șef de brigadă 

l.M. Petrila

(Continuare în pag. a 2-a)

, Se știe, ne aflăm în- tr-o etapă liotărîtoare I -i' pentru realizarea ce- ' I rințelor progresului I I multilateral al patri- | I ei, decisivă, în A con- i I textul trecerii de la dez- | I voltarea extensivă la .dezvoltarea intensivă. I | Opțiunea, în acest ca-dru. are implicații vas- | te, majore, profunde asupra activității . -clin | toate domeniile. Pro- , blemele concrete pe | care le avem de rezol--■ vait converg spre ace- I lași măreț ideal: carea patriei pe ridi- .noi
| H. ALEXANDRESCU .
j (Cont. în pag. a 2-a)___j(Continuare în pag. a 2-a)

din brigăzile conduse de Ă nton Florea, Grigore Mîndruț și ,on Boteanu,
In imagine, orthci l 
Foto: Al. TĂTAR ’

Un colectiv fruntaș, intr-o întreprindere fruntașă — sectorul IV al
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ne

dă șui tor

ar- verde-

slujba oameni- coboară în mi-

gă- pre- condiții

direetă, - cum

or fi rezolvate ast- : iarna săîn stare să în bune pentru mineri.

se

(Urmare din pag. I)

Forum
(Urmare din pag. I)

document 
vine să 

orientări»

națiunii secre- partid u- Nicolae
al al fie fiu

suba
hotărîți mai a mult

„Vom ști să fim la datorie

Geometrie arhitectonica moderna în peisajul urbanistic continuu înnoit al 
-upeniului de azi. l oto: O. PARAIANU

Cantinele miniere (in imagine cea de Ia Paroșeni, a IACCVJ), beneficiarele 
condițiilor de bună aprovizionare pentru iarnă. Foto: AI. TATAR

Expresie a gn|ii pentru om și nevoile sale
ha

Be 10 000 de ori pe zi „Poftă bună !“Cantinei Paroseni Vulcan a. IACCVJ i poale atribui, fără teama de a greși, statutul de „uzină pentru m'înca- re". Aici se pregătesc zilnic 10 000 porții de niîneare, dintre care 7800 numai pentru abonați. Cantina servește 6 micro c a n ti ne amplasate la Lupeni, T.M. . Paroșeni, U.E. Paroseni și l.M. Vulcan.. prin ; ’ 7puncte de desfacere și unul de pregătire a hranei. O adevărată „industrie culinară", cum ar spune maistrul Gheorghe Enache, șeful cantinei, care se mîndrește eu; un brevet de „maitre. dlarte eoUlinaire", obținut la un curs internațional de gastronomie, desfășurat în țara noastră, la Sinaia.U n colectiv de meni lucrează 
pregătirea hranei, „rețeta" veche nească, conformin mîncare se pun toate, dar și puțin suflet. Bucătăreasa șefă Dina Zaharia, bucătâresele Maria Panțîru, Maria Mălăelea, Otilia Tîrnă- vean. Scvastița Gușă, Florica Popa, sau măcelarii Anghel Stoica și Aurel Furdui știu foarte bine că munca lor este

150 oa- pentru după româ- cărei a de

pusă în lor care nă.Acum, toamnă, tîi a nei i mărilor nul conducerii IACCVJ sînt pregătite spațiile pentru însilozarea și depozitarea unor cantități mari de legume și fructe. S-a amenajat un bordei' și uh âltUI este îh curs de finalizare. O lucrare de mare amploare se desfășoară în ritm susținut. Este vorba despre construirea unui nou siloz pentru varză și murături. Silozul de bază a fost deja igienizat.Cămările fiind deci pregătite, urmează însi- lozările. Cu ajutorul lACCVj, dar și prin relație bine unor gospodari, na va găsi cămările ne le;însilozate sau vote. Cantitățile presionante: 400 Cartofi, 15 tone pă, 20 tone de se, 60 tone de și peste 100 tone de ză murată. Tot aici, cantina Paroseni — Vul-

la început de grija de căpă- i colectivului canti- este pregătirea că- iernii. Cu spriji- conducerii pregătii e

O mare . parte dintre iume și fructe au fost conser* sînt im- tone de de cea- rădăcinoa- murături varia

V 1 390 tone suplimentar
(Urmare din pag. I)IV (64), VI (3). VII (87). IX (45) și cel al carierei Victoria (plus 650 tone) înscriu constant fapte de hărnicie în cronica întrecerii pentru cît mai mult cărbune, abnegația și dăruirea în muncă a minerilor de la Eupen i • ref lecUndu-se, fel,de. cărbune raportate suplimentai- sarcinilor de plan de . la începutul a- ceslei luni.

titatoa de cărbune extras suplimentar pe: luna în curs.

ast- în cele 2399 tone
• Aceeași constanță și 

ritmicitate în realizarea 
și depășirea cifrelor pla
nificate te consemnăm 
și din ABATAJELE MI
NEI LONEA: depășind 
cu 294 tone preliminarul zilei de 3 septembrie, minerii acestei ’unități joreăză la.557 tone

• Reviriment la MINA 
VULCAN, unde produc
ția preliminată, de 3822 
tone, a înregistrat un 
spor de 178 tone de căr
bune. In fruntea întrecerii se situează sectoarele III (plus 292 tone în primele trei zile), V (plus 184), VII (plus 171) sectorul II care. în septembrie, a extras tone peste preliminarul zilei. Cuvinte de laudă despre modul în care înțeleg să-și onoreze cu- yîntul de miner merită brigăzile conduse Gheorghe • Buhuțan, tru Ailincăi, Gheorghe Făduraru, Ioan Bud, Traian Borșa și Grigore Co- iccaru. (Gli.O.)

si351

can se pregătește, an de pn, Un produs „autohton“— melanjul care, nu este altceva decît o compoziție ,.de gata" pentru ciorbe, o compoziție care cuprinde un amestec’ de legume (roșii, dei gras, capia, țuri).- Activitatea de tire pentru iarnă în toi. acum peste conserve, însilozeze tone de precum și mere. Este, o muncă vedește și nevoile

pregă- . este Aici se pregătesc200 tone urmează să se încă vreo 60 fasole uscată, . 40 tone de într-adevăr, grea,- care grijă pentru ' sale.— In această perioa- — ne spunea tovară- Miron Butaru, direc- adjunct. al IACCVJ toate cantinele noas- acționează pentru ■gătirile de iarnă. Sînt desfășurare în- Și
tre pre în plină silozările și conservarea legumelor, în așa fel în- cît să răspundem cum se cuvine cerințelor și exigențelor ce se impun. Probleme sînt destule, însă V fel ca sească gătim hrana

însemnele 
definitorii 

(Urmare din pag. I)

Mircea BUJORESCU

nei noi calități a producției, promovarea noului. Th etapa pe care o străbatem se pune problema calității și eficienței muncii, dar și a calității omului muncii, a competenței lui. De aceea, așa cum am înțeles din e u v î n t a r e a tovarășului NicolaeCeaușescu, trebuie ca și noi să înțelegem că tripla calitate de proprietari, producători și beneficiari — însemnele definitorii ale participării pe care ne-o conferă sistemul democrației noastre socialiste — ne sporește . responsabilitatea. Adică, pentru noi, minerii, preocuparea bază trebuie să de a face totul da țării cît mai bune, de cît mai litate, în punzînd condițiilor minunate de muncă și viață ce ne-au fost create. Cu a- ceste gînduri, eu și ortacii mei urăm, de aici din subteranul minei Uricani, deplin succes lucrărilor Con- gresului al IlI-lea al Oamenilor Muncii !

de fie aceea pentru a mult căr- bună ca- felul acesta răs-

Minerii ;dîn Petrila, a- iături de întregul popor, exprimîndu-și ' adeziunea depl >ă față de o." înta ■ i prezentată de secretarul genera! al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, document politic, major, expresie a voinței întregului popor de a păși pe drumul edificării societății socialiste multilateral dezvoltate și comunismului, sînt ferm să acționeze cu și multă energie pentru da patriei cît mai cărbune.Ne bucurăm astăzi, înțeleaptă conducere partidului, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu de cele mai valoroase cuceriri ale democrației muncitorești. De aceea, alături de întregul popor,; vom face totul pentru _a ne îndeplini mărețele sarcini ce nc revin din documentele celui de-al XlII-lea Congres al partidului, . din magistrala cuvîritare prezentată de tovarășul NicolaeCeaușescu, secretarul general al partidului, în fața marelui forum al de-

mocrației muncitorești,' Congresul al IlI-lea al Oamenilor Muncii, programatic care contribuie prin 
ie sale, la perfecționarea în' continuare a întregii noastre activități. In a- cest context, de profundă efervescență politică ne exprimăm adeziunea deplină față de propunerea ca în înalta funcție Președinte ’ 'Național Muncii să mai iubit noastre tarul .Iui,Ceaușescu, act politie major care se constituie că o chezășie fermă a înaintării noastre neabătute pe drumul luminos al comu- nismțtlui. 1 .

deConsiliului Oamenilor reales cel al socialiste, general al tovarășul

Productivitățile pot fi sporitew

(Urmare din pag, I>mărul total al brigăzilor se numără printre cele ce-și realizează . sarcinile de plan. Ea o privire mai atentă se poate constata însă că, la sectoarele IA, IB și II printre brigăzile care-și fac mără cu cele de la pregătiri, torului III, de maistrulEnache, aproape toate bri- găzile își- depășesc sarci- randa- din deCon-Andone Vasile

planul se nu- preponderență lucrările de In cadrul sec- sector condus Haralambie
. nile de plan și mentele.. Aici minerii brigăzile conduse Gheorghe Iordan, stantin Onofrei, Grumăzescu, Vasile Cotea au raportat însemnate cantități de cărbune peste plan prin ductivității crînd.Dar, spus

depășirea muncii, în abataje cameră, mai trebuie că, spre deosebire de
pro- lu-

celelalte sectoare de pro
ducție, la sectorul III e- xistă o experiență bună care merită să fie generalizată, în ceea ce privește organizarea lucrului. Brigăzile au preluat în a- cord global și lucrările de întreținere. Rezultatuleste întreținerea ireproșabilă a galeriilor de acces în abataje și mai buna aprovizionare cu materiale, respectarea, iar în final nu numai realizarea, ci și depășirea randamentelor.. Deosebit de semnificativ în această ordine de idei este exemplul brigăzii conduse de Constantin Onofrei. Deși în august 'minerii din tă brigadă au avut ții grele de lucru,’ cauza situației de mint, care au impus lu- C'ări suplimentare, o manoperă sporită, planul producției de cărbune și l-au îndeț lini și depășit, ri a-

f ronțăie se prodi «•V’ă- mici decît prin- eon- ză- apă

luna aceas- condi- din zăcă-

lizînd 500 kg cărbune pe post peste randamentul 
planificat.In abatajele înregistrează tăți mult maicele planificate, în cipal din cauza unor diții nefavorabile de cămînt, infiltrații de și falii, care nu permit folosirea Ia parametri optimi a combinelor.Dar la Bărbăteni, ponderea o dețin abatajele cameră. Concluzia care se impune e clară: în condițiile în care linie de front activă în cărbune există la nivelul sarcinilor nate, o problemă ală, de care depinde sporirea producției zilnice o constiuie mai buna organizare a lucrului peschimburi, valorificarea resurselor proprii de creștere a ■ productivităților în cărbune și în abataje.

prelimi- esenți-

eulmi de civilizație și progres. In acest moment al devenirii noastre comuniste . . s-au reunit oamenii României socialiste spre a dezbate și a hotărî, în spirit profund democratic, ce avem de înfăptuit.Im marele democrației vești revoluționarei vîntul oamenilor cii răsună clar și hotă- rît, dînd expresie opțiunii noastre de a făuri aici, pe pămîntul străbun, comunismul. Fapt de muncă se leagă de fapt de muncă, rodnică împlinire, de rodnică împlinire, astăzi, eînd purtăm în inimi și în gînd îndemnul vibrant al secretarului general al partidului, astăzi cînd ne numim eu nespusă mîndrie patriotică, generația „Epocii Nicolae Ceaușescu".In Forumul democrației muncitorești • din nou se dovedește a fi v puternică, neabătută din cale, voința- unanimă a poporului, de a se ridica tot mai sus, pe culmile de aur ale comunismului.

Forum al muncito-cu-mun-

II 1 ( ER.Nchipa de forare de Constantin detașează prin e cc; ei în ■ •distinsă cu locul II întrecerea socialistă 
Bi if ad i gc ologi ă

condusă Manea se rezultate fiind în pe complexă Iscroni De î îbătă, membrii formației au un nou prilej de autodepăși- re, punînd în funcție, în cîmpul minier Livezcni,

de aprovizionare cu energie electrică a cartierului Petroșani Nord. In- c rnin . cu pro iptitu< i- ne, sul î idi um si î .Ni olae C ifor î ?ef. - lui de echipă Constantin Bosnea, electricienii de ia CDEE Petroșani au e- mCdiat defecțiunea; înce- pîr de marți, t la >t 15, rețeaua electrică din zona amintită funcționează ireproșabil..DIVERSIFICARE, brica de produse Petroșani

un modern agregat de. forare. 'REPERTORIU. Colectivul de le.itru al C.lsei de cultură a sindicatelor din Petroșani își; îmbogățește repertoriul. Astfel, a . intrat în repetiții piesa „Dragul . meu visător", semnată de scriitorul localnic Dumitru Dem Ionașcu. In ibuție figurează George Negraru, care asigură și regja ■spectacolului, Gigi Stoica,; Puiu Alexa și alții.INTERVENȚIE. In seara zilei de luni s-a sem- .................. .....nalat o defecțiune la bu-, ca gama de produse; prin
Fa- lactațe își va diversîfi-

tre noutățile acestui sezon amintim baloanele cu lapte și miere, delicioasa prăjitură „Laura“ și al tele.REVIZII. Posesorii de au- toturisnJ nmatriculate in luna septembrie au ol lig ați de i se adi e a, în această lună, secțiilor auto-moto autorizate, în vederea efectuării reviziei tehnice anuale a autovehiculelor , proprietate b<?rs<5nală.
BILETE. De la Oficiul municipal cu probleme de muncă și ocrotiri sociale

pot fi procurate deja bilete de tratament, în toate stațiunile balneoclimaterice din țară, pentru mestrul IV al anului, letele de tratament oferite pensionarilor membrilor familiilorCURSURI. Marți, 9 tembrie, la noul sediu al Școlii de șoferi din Petroșani (str. Mihai Emi- nescu, nr. 15), va avea loc deschiderea cursurilor de conducere auto, seria septembrie —■ octombrie.
PREGĂTIRI. Sub îndrumarea administratorului

tri- Bi- sîntȘi lor. sep

Nicolae Coandrăș, perso- A naiul de servire, al eanti- I nelor și spațiilor de locuit I din Petroșani și Uricani ’’ ale ACCF, întreprinde măsuri de revizie a instalațiilor termice și electrice, de aprovizionare bustibil pentru rece. cu corn- sezonul
■ 
I 
I 
I
I
I

vo infoffliom
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In preajma noului an de învățămînt, cum este întîmpinată grija, firească,
la ordinea zilei, din orics, familie cu copii de vîrstă școlară

Ghiozdanul, cărțile, caietele și uniforma pentri elevi!
— Raid-anchetă în rețeaua de aprovizionare —<u uniformele pentru băieți, măsuri măi mari. In acest sens, ne-a fost, prezentată o notă <le comandă către ICRTI Deva, din care rezultă că, nu peste mult timp, la Petroșani vor sosi 1700 bucăți uniforme școlare pentru băieți, a căror valoare ,se ridică la peste 700 000 lei. Deci, problema este pe punctul de a fi rezolvată. In așteptarea primului clopoțel, elevii și părinții pot să-și procure, la troșani, ceîe necesare Iii. (M.B.)

PETR1LA

început de septembrie ce a adus iarăși cu sine 
febrilitatea finalizării pregătirilor într-un domeniu la 
ordinea zilei: noul an școlar. Cu. gîndul de a vedea 
stadiul acestor ultime pregătiri și probleme care 
mai sînt de rezolvat, cum sînt satisfăcute solicită
rile de cărți și caiete, ghiozdane și uniforme pentru 
elevi, am fost în aceste zile oaspeți ai unităților co
merciale de profil, ăi librăriilor și papetăriilor din 
localitățile Văii Jiului. Aspectele intilnite, le înfă
țișăm în conținutul raidului-anchetă întreprins 
o brigadă de reporteri 
cu articole școlare.

de 
în rețeaua de aprovizionare

Vă sugerăm

VULCAN

In general, bine
Deci,. la Vulcan, în neral, constatările bune. (B. MIRCESCU)

LUPENI.Și lă Vulcan, urmărind modul în care a fost pregătit noul an școlar de către unitățile comercia
le, concluziile sînt pozitive. Au fost asigurate din 
timp manualele școlare, caietele și rechizitele pen- 
tru toți anii de studii.La unitatea nr. 120 — ___
Tricotaje copii, responsa- derii noului ‘an “școlar 
bila Viorica Doica ne ' ' '' 'informează că magazinul dispune de uniforme școlare în cantități suficiențe. Lipsec însă Uniforme pentru măsurile mari, pentru băieți (de la nr. 38 la nr. 49). De fapt, situația este generală în tot municipiul. Ne-am interesat și am aflat că acest neajuns se datore.ște ICRTI, care n-a insistat din timp câți e O întreprindere de tricotaje și îmbrăcăminte din Drobeta Turnu Severin, să livreze uniformele contractate.Valeria Bătrînu — vîn- zătoare la unitatea 149 — Papetărie — nu are de ce să se plîngă. In ultimele 10 zile, a vîndut caiete și rechizite în valoare de peste 100 000 lei. In unitate se găsesc toată gama de caiete (mai puți!) caiete tip II, care s-au epuizat) și rechizite. Probleme ar mai fi în cazul caietelor de matematică de 100 file, dar pot fi înlocuite cu altele mai mici, care se găsesc. în unitate.Și la Librăria nr. de pe noul bulevard Vulcan, animație 1 la standul de Responsabila unității, Aurelia Ursu ne spune că librăria dispune de manualele pentru toți anii de studii (minus Geografia de clasa a IlI-a, care urmează să sosească). Un necaz la această librărie, care are și un raion demarochinârie: nu se maigăsesc ghiozdane pentru satisfacerea cererii.

41, din mare manuale.

Mici probleme 
de aprovizionare, 

rezolvabile 
în timp utilFebra apropierii deschi- 

. . ’ sesimte și în orașul Lupeni. In ceea ce privește aprovizionarea;: cu rechizite școlare se pare că în acest an nu sînt probleme. La librăria „Liviu Rebrea- nu“, unitatea nr. 44 (gestionar Traian Jimboreanii) le-am găsit pe vînzătoarele Maria Stănilesc și Ileana Ciuciu făcînd greu față asaltului de cumpărători. De la caiete la ascuțitori, de la truse școlare la diferite manuale, unitatea oferă din abundență totul. Dacă se vor aduce și ghiozdane, atunci lucrurile vor fi în regulă întru totul. Promisiuni există din partea Centrului de librării Deva. Situația este identică și la unitatea nr. 43, unde șefa de unitate Edith Popovici și vînzătoarea Maria Stuparu tocmai despachetau manualele de liceu sosite recent. Și aici, sosirea ghiozdanelor și servietelor ar rezolva problema, diversitatea rechizitelor fiind la ția cumpărătorilor.La librăria nr. 45 ricani situația este, doxal, excelentă, nara Elena ■Gaiță ne informează că dispune de rechizite, manuale școlare, dar și «le ghiozdane și serviete. De altfel, zările în desfacere dese acest lucru, tea avînd numai în le din luna august siri în valoare de peste 50 000 lei...Paralel cu aprovizionarea cu rechizitele șl nia-

disere-

reali- dove- unita- trei zi- depă-

Duminică, 7 septembrie11.30 Telex.11,35 Lumea copiilor.— Telefilmoteea de ghiozdan :
Vizitatorii.(color).Din cununa cîntecu- lui românesc.Muzică populară. Album duminical (parțial color). Noutățile discului.Gintă grupul vocal- instrumcntal _ „Savoy”. 2 AMelancolie în septembrie. Moment poetic-muzical.Cotidianul in 600 de secunde.Melodiile tinereții.Telesporț.Melodii cu Mihăela Oancea.Vedete ale animației.Din frumusețile patriei.Lumea minunată a filmului.Dans... dans... dans.
Septembrie în Bul

garia.?'Imagini, cînteee și

12,40
13,00

14,15

nualele- școlare am urmărit modul în care se asigură procurarea de uniforme școlare și cele pentru preșcolari. Dacă la unitățile 305 — Magazin general Lupeni — și unitatea de *■ confecții Urî- cani, lipsesc uniformele mari, mai precis cele de la' numărul 34 in sus, la unitatea - 327,i raionul condus de Gertrude Felzer asigură din abundență totul. Adică, uniforme de toate mărimile, pentru pionieri și preșcolari. De remarcat că, unitatea 305 -

O scrisoare cuprinzînd .ispecte reale și interesante ne trimite Preda l. '.andiu, om al muncii la mina Dîlja. Dînsul ne . sesisează faptul că centrul de îmbutellere a si- foaneior de lingă Cooperativa „Unirea” din Petroșani refuză sistematic să încarce capsule pentru autosifoane, pe motiv că această activitate este ș.nerentabila”. Rentabilă, .nereritabilă, dar ce fac posesorii autosifoane? .

«1e genul, „nu avem bioxid" s-au „s-a defectat pompa" sînt puerile și nu fac pici un .serviciu nimănui.. Față de această situație, sugeram Direcției comerciale ă municipiului „impulsionarea” lății la aceste precum și montarea unei pompe de încărcat capsule și lă centrul de îmbute- liere a si toanelor din noul, cartier’ Petroșani de Nord.Motivele cartier
activi- centre.

M. BUNUșcolare articolefaptul_ ___ .... Magazin general — Lupeni (gestionar Bela Lukacs) a deschis în staționarul de autobuz „Lupeni centru*’ un chioșc de vînzare a rechizitelor școlare. De altfel, numai în trei zile, • după cum afirma vînzătoarea E. Rakoczi, s-au vîndut rechizite în valoare de peste 30 000 lei.In concluzie, și în orașele LUpeni și Uricani, u- nitățile aparținînd 1CS Mixtă și Centrului de librării Deva, au făcut eforturi considerabile pentru 
a asigura o aprovizionare Ut’jă și la timp a elevilor^ și preșcolarilor cu cele necesare. Micile neajunsuri - care mai există, nereferim la uniforme șighiozdane, pot fi rezolva- ‘ te în timpul ce ne desparte de primul sunet clopoțelului. (A.T.) al

PETROȘANI

uniformele mari
pentruîmpreună cu economistul loszef Boda și merceologul Cornel Nistor, de la ICSMI Petroșani am vizitat, unitățile de confecții și papetărie din reședința de municipiu. Din capul locului, constatarea că, într-adevăr, se găsesc toate cele necesare elevilor pentru începerea noului an școlar. Papetăriile din Petroșani Nord, de la magazinul „Jiul*1 și din ' complexul . „Pârîngul” dispun de cantități suficiente de caiete și rechizite școlare. De asemenea, magazinele- specializate confecții pentru copii uniforme șc.olare_ de mărimile. Mai greu

de oferă 1 oate este

Pe- șco-

din ser-La38.
O singură 
excepție..La unitatea nr. 37 orașul Petrila sîntem viți prompt, civilizat, fel și la unitatea nr. De la librăria nr. .37Magdalena Bartoș ne spune: „Avem un bogat sortiment de rechizite școlare pentru toate ■ clasele. Ne-am aprovizionat din timp, așa că elevii găsesc la noi tot ceea ce au nevoie. La fel de bine stăm și în privința manualelor școlare care ne-au sosit încă din primăvară.”.La unitatea nr. 38 nu se vînd manuale școlare. „Rechizite — ne informează Magdalena Drumuș, lucrător la această’ librărie — sînt pentru toată lumeâ”.Vizităm „Magazinul general” din oraș. întrebăm . *3e uniforme pentru șoimii patriei șî-i pionieri.’ La raionul -specializat am găsit expuse la. Vedere tot ceea ce este necesar pentru mieii purtători ai cravatei roșii cu tricolor. „La uniforme școlare. — ne spune tovarășa Maria Duminică, -șefa Unității, a- vem tot ce le trebuie fetelor. Pentru băieți lipsesc măsurile 34 și 36 ceea ce ne creează prdbleme. Nici in depozit, după informațiile mele, nu sînt. Noi am cerut să ni se trimită, dar nu am primit uniforme pentru aceste mărimi, altminteri foarte solicitate”.Așadar, pun probleme uniformele pentru măsurile 34 și 36, foarte des solicitate. ICSMI-ul este dator să intervină imediat și mult mai energic. Școala începe peste numai cîteva zile. (Al.H.)

PRAG A 4 (AgerpreȘ).— Rezultate înregistrate în ziua a doua a campionatelor mondiale feminine de volei. competiție ce se des- orașe Japo-fășoară în diferite din Cehoslovacia : nia — Italia 3—0 (15—11, 15—10, 15—7); R.D. Germană — U.R.S.S. .3—2 (12- 15- zilia 3—1 15—7, R.P.D. (15—6, Chineză (15—0, 15—3, 15—2); Cuba — R.F. Germania (15—9, 15—2, 15—9); Cehoslovacia — Canada 3—0

U.R.S.S.-15, 10—15, 15—11,6. 15—9); Peru(15—5, 10—15,15— 10); S.U.A. —■Coreeană 3—016— 14, 15—10); R.P.Tunisia 3—0
Bra-
3—0

chipe de tineret a fost cîș- tigat de selecționata României, care a terminat neînvinsă competiția. •Hândbaliștii români au întrecut în ordine formațiile Bulgariei cu 22—18 (13—9), Turciei cU 31—14 (14—5), Iugoslaviei cu 23—21 (15—11) și Greciei cu 2.3—16 (13—9).
*SOFIA 4 (Agerpres). — La Plevna s-a disputat meciul internațional de fotbal dintre echipa reprezentativă a Bulgariei și lotul olimpic al României. Partida s-a încheiat cu Scorul de 3—2 (2—0) în favoarea gazdelor. Golurile formației române au fost înscrise de Vaișcovici și Rada. Pentru selecționata bulgară au marcat Kolev,

< /< #<;,ATENA 4 (Agerpres).— Desfășurat la Atena, campionatul balcanic masculin de handbal pentru e- Alexandrov și Sirakov.

La planșetă. Prind contur proiectele unor 
noi lucrări pentru dezvoltarea capacităților de pro
ducție. Foto: AL TATAR

.*dansuri.(color).14,45 Cetățile Oltului,Reportaj, (color).19.00 Telejurnal. 19,20 Țara mea azi.Epoca Ceaușescu. (color).Cîntarea României, (color).Film artistic:
Povestea unei 
chestre. (color).Producție a studiourilor bulgare.Premieră ȚV.Mamaia ’86, Concursul național ’de creație șî inter- “ pretare de muzică ușoară românească, (color).21,50 Telejurnal.

roman de Barbara .Taylor Bradford.Producție a studiourilor engleze. Premieră pe țară, (color).Episodul 1.21,50 Telejurnal.
Marți, 9 septembrie20,20

21,35

Luni, 8 septembrie

or- 20,00 Telejurnal.

20,20
20,35

<1,05

Actualitatea în economie.Sub semnul de pace al viselor noastre. Versuri și cînteee. Tribuna TV.Emisiune de dezbateri politico-ide- ologice.Epoca Ceausescu.Film serial.
Căpitanul Fra-

(color).21,35 Prefață la noul an școlar.Reportaj.21,50 Telejurnal. .
Vineri, 12 septembrie20,0020,2020,40

unniînniiuuiiiiiiuHtiiimiiiiiliHiiiimiiiiiuiUHfiiinUH»

PROGRAMUL fy
20.5021.10

20,00 Telejurnal.20,20 Orizont tehnico-ști- ințific. (color).20,35 Tezaur folcloric, (color).20,55 Roman foileton.
Prețul succesului.Ecranizare «lupă un

'zzzzzzzzzzz#zzzzzzz/zwzmzrz//zzzzzzz/zzzzz/zz/zzz/z/zzzz/zzzzzzzzzzzzi20,20 Actualitatea în economie.R.l’.D Coreeană.Trepte ale dezvoltării. (color).Teatru TV.
Tren de plăcere.de I.L. Caragiale.R.P. Bulgaria.Secvențe contemporane (color).Telejurnal.

21,50
casse.Ultimul episod (color).Telejurnal. 21,2520,50

21,35
21,50

Miercuri, 10 septembrie20,00 Telejurnal,

Joi, 11 septembrieTelejurnal.Actualitatea în conomie.De din vale de vine... Mircea cel Mare. 600 «le ani.21,00 Invitație la operetă

20,0020,2020,40 e-Rb-
21,50

) Telejurnal.) Actualitatea în economie. . 'I Din hronicul de glorii.:Cînteee și versuri.l Cadran (color).I Timp al făptuiri nare.Epoca Ceaușescu.De patru ori locul I.i Serial științific. 
Din tainele mărilor, (color).I Telejurnal,.

mondial.marilor în- revoluțio-

Sîmbătă, 13 septembrie13.00 Telex.13.05 La sfîrșit de săptă- mînă.(parțial color).Din sumar :Hai. feciori cu toți la joc t — melodii popu-

lare.— Gala desenului ani' mat,— Trecut de strălucitor Mircea cel 600 de ani. Făgăraș.-- Ca o adiere de vînt... In pași de dans.— Anotimpuri — Moment poetic.— Ziua pompierilor.— Telesporț.— Sub cupola circului.— Farmecul muzicii.— Tablouri din Galeria Națională: „Peisaje”,de „Nicolae Grigoreseu. Autograf muzical. Săptămîna politică, Telejurn al. Teleenciclopedia. (parțial color).Mamaia *86. Conctn’sijl național de creație și interpretare de muzică ușoară românească. Seleețiuni.(color).Film artistic: 
Adevărata dragoste, (color).Telejurnal.

glorii — prezent.Mare —

14,4519,0019,2019,50
20.3'
22,20
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(Urmare din pag. I)tiu popor, Erou între eroii neamului, luptător neobosit pentru împlinirea aspirațiilor de pace, progres și bunăstare ale o- menirii, personalitate proeminentă a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Ceaușescu.Propunerea a fost primi
tă cu deplină profundă vii și îndelungi aplauze.Tovarășul N i Cpaușescu a fost

mc>-

Nicolaeaprobare și satisfacție, cu urale șic o 1 a e ales, în
tr-o însuflcțitoare unanimitate, președintele Congresului al III-lea al oamenilor muncii din industrie și alte sectoare economice.A urmat alegerea prezidiului congresului.împreună cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, eu tovarășa Elena Ceaușescu, în prezidiu se află membri și membri supleanți ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., secretari ai Comitetului Central al partidului, primii secretari ai comitetelor județene de partid, ședinți ai consiliilor conducere ale unor nistere, președinți, președinți și membri consiliilor oamenilor cii din centrale industri-■ ale, unități productive și institute de cercetare științifică și inginerie tehnologică, dc proiectări, președinți ai comitetelor s i n d i c a 1 e și ai■ adunărilor generale din întreprinderi, muncitori, tehnicieni, ingineri, nomiști, reprezentanți organizațiilor obștești.Tovarășul Ceaușescu a numele său și al prezidiului ales și a asigurat congresul că vor fi depuse e- forturi ca lucrările marelui forum să se desfășoare în cele mai bune condițiuni și cu rezultate cît mai bune.Delegații au aprobat, a- poi, componența Secretariatului, Comisiei de redactare a Hotărîrii și Chemării Congresului, componența Comisiei pentru pregătirea propunerilor de candidați în vederea alegerii' Consiliului Național al Oamenilor Muncii. Au 
fost! aprobate, totodată, comisiilecongresului prezlidiile acestora, precum, și programul de desfășurare â lucrărilor.Congresul a adoptat următoarea ordine de zi :—. Raport asupra modului în care se acționează . pentru înfăptuirea integrală a prevederilor planului pe anul 1986 și măsurile ce se impun în vederea mobilizării tuturoroamenilor muncii pentruîndeplinirea Planului național unic de dezvoltare

pre* de mi- vi ceai mun

de masă eco- ai șia eNicol mulțumit în

și

' economico-socială a României în cincinalul 1986-1990;— Program privind înfăptuirea. obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român pentru dezvoltarea intensivă â economiei naționale în peri- . oada 1986-1990;— Raport asupradului în care se aduc la îndeplinire prevederile: Programului privind bunătățirea nic și calitativ lor, reducerea lor dc materii combustibil și valorificarea materiilor prime și materialelor;— Program privind perfecționarea sistemului de finanțare și creditare a activităților economice și a normativelor econom ico-financiarc;— Programul de creștere a nivelului de trai în perioada 1986-1990 și de ridicare continuă a calității vieții;— Propuneri pentru îmbunătățirea unor prevederi ale Legii privind Congresul și conferințele județene. ale oamenilor muncii, alegerea și atribuțiile organelor acestora;— Alegerea președintelui Consiliului Național al Oamenilor Muncii;— Alegerea Consiliului Național al Oamenilor Muncii.
Intîmpinat cu cele mai 

alese sentimente de dra
goste și stimă, a luat cu
vîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Co
munist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, președintele Con
siliului Național al 
ntenilor Muncii.'-Cuvîntarea conducătorului partidului și statului — amplă analiză a remarcabilelor realizări do- bîndite de țara noastră în perioada 1981-1985, direcțiilor principale acțiune pentru înfăptuirea obiectivelor actualului cincinal, pentru ridicarea la un nivel superior a între-, cconomico- privind consili- muncii în dezvolta- muncito- rești, revoluționare — a fo?t urmărită cu deosebit interes, cu unanimă aprobare. și satisfacție, fiind subliniată, în repetate rîn- duri, cu îndelungi aplauze.Sub vasta cupolă a sălii au răsunat însuflețite ura- . le și ovații. S-a aclamat, minute în șir, „Ceaușescu — P.C.R. „Ceaușescu și- poporul !“, „Stima noastră și mîndria, Ceaușescu — România !“, „Ceaușescu — PaceIn această atmosferă înălțătoare și-au găsit o nouă și vibrantă expresie simțămintele de nețărmurită dragoste și recunoștință nutrite de întregul .popor față' de secretarul ge-

îm- nivelului teh- al produse- consumuri- prime, de energie și superioară a

gii activități sociale, a căilor creșterea rolului ilor oamenilor toate sectoarele, rea democrației rești,
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iembrie: Nevăzut, necunoscut; Unirea: Prieteni fără grai; Parîngul: Pruncul, petrolul și ardelenii.LONEA: Profetul, au- rțll și ardelenii.

VULCAN: Al patrulea gard lingă debarcader.LUPENI: Bunul meu vecin Sam, I—II.URICANI: Noi, linia întîî, I—II. cei dinN.R. Eventualele modificări intervenite în programarea filmelor a- parțin întreprinderii Cinematografice Județene Hunedoara.

ni ra! al partidului. președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu. pentru înțelepciunea, clarviziunea și cutezanța revoluționară cu care condu- . ce destinele țării, ale națiunii, pe calea luminoasă â socialismului și' comunismului, a bunăstării și păcii.Puternic mobilizați îndemnurile tovarășul Ceaușescu. s-au angajat, 1 ioanelor de muncii din industrie celelalte sectoare economice, să acționeze, strîns uniți în jurul partidului, al secretarului său general, pentru dezvoltarea și modernizarea continuă a economiei naționale, pentru progresul multilateral al țării, pentru realizarea exemplară a prevederilor actualului cincinal, pentru înfăptuirea neabătută a istoricelor hotărîri ale Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român.Un grup de pionieri și șoimi ai patriei au urcat la tribuna congresului și au oferit, cu emoție, tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei . Elena Ceaușescu buchete de flori.După pauză, au început dezbaterile în plen asupra problemelor aflate pe ordinea de zi.In cursul după-amiezii, lucrările s-au desfășurat în opt comisii ale congresului.Totodată, au început lucrările Congresului - al VIII-lea al cooperației dc producție, achiziții și desfacere a mărfurilor și Congresul al VII-lca al cooperației meșteșugărești.In cadrul dezbaterilor — în plen, pe comisii, precum și în Congresul cooperației de producție, a- chiziții și desfacere a mărfurilor și Congresul operației ■— vorbitorii au dat mai înaltă apreciere vîntării prezentate dc tovarășul Ceaușescu lucrărilor congresului, document de excepțională valoare teoretică și practică, ce constituie un mobilizator și însuflețitor program de acțiune al clasei muncitoare, al întregului popor pentru edificarea cu succes a socialismului și. comunismului pe tul patriei.De la tribuna forum, a fost adus un vibrant omagiu, de caldă dragoste și recunoștință, secretarului general al partidului, președintele Republicii, . tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru activitatea pe o. consacră,' cu dăruire revoluționară
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și nețărmurit devotament, înfloririi continue triei, bunăstării și poporului, cauzei inului și păcii înIn același timp,au luat cuvîntul au exprimat dorința fierbinte a milioanelor dc participant la adunările generale din întreprinderi la conferințele care au precedat ca tovarășul Ceaușescu să fie înalta funcție ședințe al Consiliului Național al Oamenilor Muncii, cu convingerea fermă că aceasta reprezintă chezășia sigură a înfăptuirii, cu succes a planurilor și programelor de dezvoltare a țării, a ridicării patriei pe noi culmi de progres și civilizație.Vorbitorii . au reafirmat, totodată, sentimen-' tele de profundă stimă și prețuire față de tovarășa Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant de largă recunoaștere internațională. pentru contribuția deosebită la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului și statului, ia progresul multilateral al țării, la dezvoltarea neîntreruptă a științei, în- vățămîntului și culturii românești.In spiritul orientărilor, indicațiilor și sarcinilor cuprinse în cuvîntarea tovarășului ’ Nicolae Ceaușescu, participanții la dezbateri au analizat, cu exigență și răspundere comunistă. activitatea fășurată de organele conducere colectivă, oamenii muncii, stabilin- du-se căi și modalități concrete menite să asigure îndeplinirea ,în cele mai bune condiții, a prevederilor de plan pe 1986 pe întregul cincinal, plicarea fermă a principiilor noului mecanism e- conomico-financiar, adîn- cirea continuă a democrației noastre muncitorești, revoluționare, corespunzător noii etape de dezvoltare a țării.A fost exprimat angajamentul tuturor ' celor ce muncesc în industrie și în. celelalte sectoare economice de a-și mobiliza forțele și energiile creatoare pentru îndeplinirea indicatorilor de plan, la un nivel superior de calitate, și eficiență, pentru obținerea unor noi ’ și importante realizări în . toate domeniile, pentru înflorirea continuă a patriei noastre socialiste.Lucrările Congresului continuă. (Agerpres)
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Schimb de mesaje intre 
președintele Nicolae Ceaușescu 

și președintele Republicii ZimbabweHARARE 4 (Agerpres).— Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu au fost transmise tovarășului Canaan Sod indo nana, președintele blicii Zimbabwe, și rășei Janet Banana țări cprdiale și celebune urări de sănătate fericire personală, precum și de progres și pace poporului zimbabwean prieten.Mulțumind, președinte- zimbabwean a rugat să

Ba-Repu- tova- salu- mai și
lese transmită din partea sa și a soției sale, tovarășu-

Iui Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu un salut călduros, împreună cu urările cele mai bune de sănătate și fericire, iar poporului român prieten ' prosperitate . și noi succese în edificarea >o< -’.ii o ial te riul » lateral dezvoltate.Schimbul de mesaje a avut loc cu prilpjul primirii de către președintele Republicii Zimbabwe, a tovarășului Ioan Totu, ministrul afacerilor externe ăl României, care conduce delegația țării noastre la lucrările celei de-a Vlll-a Conferințe la nivel înalt a țărilor nealiniate de la Harare.
Lucrările Conferinței la nivel 

înalt a țărilor nealiniate(Agerpres). RepubliciiHARARE 4 — In capitala Zimbabwe au continuat lucrările Conferinței la nivel înalt a țărilor nealiniate atît în plen, cît și în organele de lucru care definitivează documentele finale ce urmează să fie adoptate la actuala sesiune.

Participanții la reuniune au subscris la crearea unui comitet ministerial pentru cooperarea economică a țărilor nealiniate. Acest organism, ce va funcționa pe o perioadă dc trei ani, va fi compus din 25 de membri și va fi condus de reprezentantul Republicii Zimbabwe.
GENEVA

începerea celei de-a doua runde 
de negocieri sovieto-americane 

în problema încetării experiențelor 
nuclearăcu armăGENEVA 4 (Agerpres). — La Geneva a început, -joi, cea de-a doua rundă de negocieri sovieto-ame- ricane în problema încetării experiențelor cu arma nucleară. Tratativele, pre-
cizează agenția TASS. se referă la toate aspectele legate de controlul și stabilirea căilor de renunțare totală la experiențele nucleare.

REUNIUNE. Sub egida ONU, la Bangkok urmează să înceapă luni, lucrările unei reuniuni a economiștilor din numercfase țări ale lumii care vor discuta probleme legate de prognoza economi- .că. Și-au anunțat • participarea peste 130 de speci- tpră în.ali.ști, între care laureați ai Premiului Nobel. A - genția AP notează că una dintre problemele ce urmează a fi abordate va fi cea a datoriei externe a țărilor in curs de dezvoltare.PROTEST. Mai multe sute de persoane din insula I-thodos (Grecia) âu organizat, miercuri, o demonstrație de protest împotriva prezenței în portul insulei a unei nave militare americane din cadrul Fiolei a Vl-a din Medite-

rana — relatează agenția China Nouă, citînd o informație . transmită de a- genția ateniană de presă „ANA“. Se precizează că aceasta a fost prima intrare în portul Insulei Rho- dos a Unei nave a flotei a Vl-a a S.U.A., după cea din mai 1976, intîmpinată, de asemenea, cu proteste și cu incidente. ■ÎMPRUMUT. Pentru a-.și întări. rezervele sale monetare — într-o conjunc- ‘ " j. care lira sterlinăresimte sever presiunile din partea altor devize occidentale, ca urmare a reducerii prețului țițeiului —, Marea Britanic va lansa un împrumut record de trei mi’iarde dolari pe piața internațională a capitalurilor — informează agenția France Presse. Operația, anunțată'miercuri, urmează unui prim împrumut lari, cut. de 2,5 miliarde do- contracfat anul tie
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