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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU A FOST REALES 
ÎN ÎNALTA FUNCȚIE DE PREȘEDINTE 

AL CONSILIULUI NAȚIONAL
v-y

Cuvîntul tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

noastre, 
asigura 
întregii 
vederea

Dragi tovarăși,
Aș dori să mulțumesc tu

turor parțicipanți lor la
Congres, oamenilor mun
cii, întregului popor pentru 
încrederea de a fi reales 
președinte al Consiliului 
Național al Oamenilor 
Muncii, al acestui înalt 
forum democratic, care, îm
preună cu celelalte orga
nisme ale societății 
are menirea de a 
unirea eforturilor 
noastre națiuni în 
înfăptuirii neabătute a ho
tărîrilor Congresului al 
-XIII-lea al partidului, a 
Programului de făurire a 
societății socialiste multi
lateral dezvoltate și de 
înaintare a României spre 
comunism.

Vă asigur că voi face to
tul pentru ca, împreună 
cu Consiliul Național al 
Oamenilor Muncii, cil cele
lalte organisme ale demo
crației noastre socialiste, să

Lucrările Congresului al III-lea
al oamenilor munciiVineri, 5 septembrie, la reluarea lucrărilor în plen ale marelui forum ăl clasei noastre muncitoare, al ,______ _ _____ _ ..democrației muncitorești oamenilor muncii, a între- revoluționare, a avut loc un moment de înaltă și profundă semnificație — realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar 

general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, în funcția de președinte al Consiliului Nâ-

înfăptuirea tiea-asigurăm 
bătută a tuturor hotărîrilor, 
a programelor de dezvolta
re a patriei noastre.

Am menționat în cuvîn
tul meu de la deschiderea 
congresului că trebuie să 
ne angajăm cu toții de a fi 
mai exigcnți, de a lucra cu 
mai multă răspundere în 
toate domeniile de acti
vitate. Avem programe de 
mare perspectivă, dar rea
lizarea lor necesită o ac
tivitate intensă, în toate 
domeniile, necesită — re
pet și acum la realegerea 
mea ca președinte al Con
siliului Național — disci
plină, ordine, răspundere, 
spirit de abnegație revo
luționară, comunistă din 
partea tuturor cadrelor de 
partid și de stat, a tuturor 
oamenilor, a întregii na
țiuni.

Socialismul, comunis
mul, ridicarea patriei noas
tre pe noi culmi de pro- 

țional al Oamenilor Muncii. Acest act politic de o deosebită însemnătate, expresie a voinței unanime agului popor, a prilejuit o vibrantă și puternică reafirmare a sentimentelor de nețărmurită dragoste, prețuire și recunoștință ale tuturor cetățenilor țării față de conducătorul iubit, Ceaușescu, tovarășei Elenatovarășul Nicolae Ceaușescu, o primire entu-Ceăușescu. pentru fermitatea, dăruirea și abnegația

segreș și civilizație nu 
pot realiza decît prin mun
că, prin unitatea întregii 
națiuni, demonstrînd forța 
unui popor stăpîn pe des
tinele sale, care și făureș
te, în mod conștient și li
ber, viitorul de aur — co
munismul (Aplauze și urale puternice, prelungite; se scandează îndelung: „Ceaușescu —- P.C.R. „Ceaușescu și poporul !“)

Vă mulțumesc, încă o 
dată, dumneavoastră, în
tregii națiuni și urez suc
ces deplin întregului nos
tru popor, pentru ca, în 
deplină unitate, să asigu
răm înălțarea continuă a 
patriei noastre, viitorul ei 
luminos, liber și indepen
dent. (Urale și aplauze puternice; se scandează îndelung: „Stima noastră mîndria, Ceaușescu România !“) și

cu care slujește măreața cauză a edificării socialismului și comunismului pe . pămîntul patriei, nobilele idealuri de libertate, independență, pace și progres, ale tuturor națiunilor.Animați de aceste calde simțăminte, cei 11 000 de parțicipanți la congres au făcut tovarășului Nicolae
(Continuare în pag. a 4-a)
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AL OAMENILOR MUNCII
H O T Ă R î R E A S P E CIA L A

Congresului allll-lea al oamenilor muncii cu 
privire la realegerea tovarășului

Nicolae Ceaușescu în înalta funcție de 
președinte al Consiliului Național al 

Oamenilor MunciiPărticipanții la Congresul al III-lea al oamenilor muncii, care își desfășoară lucrările în atmosfera de vibrant entuziasm politic .și patriotic, generată de omagierea unor evenimente de profundă rezonanță în inima și conștiința întregului popor — împlinirea a 65 de ani de la făurirea gloriosului nostru partid comunist, a 50 de ani de la procesul de la Brașov al luptătorilor comuniști și antifasciști în cursul căruia s-a ilustrat măreața personalitate de neînfricat militant. a tovarășului Nicolae Ceaușescu, și a celor 21 de ani eroici, de puternic avînt constructiv ce 
au trecut de la Congresul al IX-lea, eveniment de excepțională însemnătate pe care națiunea l-a înscris definitiv cu litere de aui' în istoria sa multimilena-. ră drept „Epoca Nicolae Ceaușescu",dînd glas dorinței fierbinți și unanime a celor ce muncesc, manifestată cu putere în adunările generale ale colectivelor mun
citorești, ca și în recentele conferințe județene și din municipiul București,

exprimînd voința deplină a clasei muncitoare, a tuturor oamenilor muncii, în spiritul înaltelor principii ale democrației socialiste, ce caracterizează întreaga viață economică și socială din patria noastră, 1adînc recunoscători militantului și revoluționarului încercat care își cle- dică, de peste cinci decenii, cu exemplară dăruire și abnegație, cu înalt patriotism pilduitoarea sa viață și activitate slujirii aspirațiilor supreme de libertate socială, independență, progres și bunăstare ale poporului român, de împlinire pe. pămîntul patriei a visului său de. aur — comunismul, conștienți că aceasta reprezintă garanția cea mai sigură a înaintării noastre victorioase pe cele mai înalte culmi ale civilizației socialiste,hotărăsc, în deplină unanimitate, ca în înalta funcție de președinte al Consiliului Național al Oamenilor Muncii să fie reales secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România,

tovarășul NicolaeCeaușescu.Hotărîrea noastră unanimă de a-1 avea pe mai departe în fruntea acestui înalt și reprezentativ organism al democrației muncitorești revoluționare pe cel mai iubit fiu al clasei muncitoare, strălucitul conducător de partid și de țară, încercatul militant revoluționar și patriot înflăcărat, ctitorul României moderne, Erou înt?e eroii neamului, luptătorul neobosit pentru pace, pentru o lume mai bună și mai dreaptă pe planeta noastră, tovarășul Nicolae Ceaușescu, constituie pentru noi toți încrederea deplină în înfăptuirea cu succes, într-o ■ strînsă unitate în jurul partidului, al secretarului său general, a minunatelor planuri și programe de dezvoltare economico-socială a patriei, de bunăstare și fericire a tuturor celor ce muncesc, a politicii interne și externe a partidului și statului, întărirea continuă a independenței și suveranității naționali- a scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România.
Un act politic înfăptuit din voința întregului popor Rodnicie în abataje
Adeziunea noastră deplină La cîrma destinelor națiuniiMineri», toți oamenii muncii de la I.M. Lupeni au primit cu deplină satisfacție, bucurie și justificată mîndrie patriotică magistrala cuvîntare rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu, în deschiderea lucrărilor înaltului forum al democrației noastre muncitorești revoluționare, Congresul al III-lea al oamenilor muncii. Amplă cuvîntare reprezintă o sinteză și o analiză profundă a remarcabilelor realizări obținute de țara noastră în perioada anilor 1981—1985, a direcțiilor principale de acțiune pentru înfăptuirea obiectivelor actualului cincinal, pentru ridicarea la un nivel superior a întregii activități economicd-socia- le, a căilor privind creșterea rolului consiliului oa- 
nienilor muncii in toate unitățile și la toate, nivelele, dezvoltarea democrației muncitorești ’ revoluții»' - 

nare pe măsura înaltelor cerințe ale etapei actuale.Pentru toți membrii organelor de conducere colectivă, pentru toți oamenii muncii indicațiile și orientările subliniate de secretarul general al partidului reprezintă un veritabil program de acțiune revoluționară pentru perfecționarea activității econo- mico-financiare, aplicarea cu fermitate a principiilor autoconducerii muncitorești. Odată cu unanima aprobare și acordul deplin cu ideile și sublinierile din magistrala cuvîntare, ne exprimăm adeziunea profundă și entuziastă la realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, prin voința în-
Iulian SCAFEȘ, 

maistru principal, membru 
al consiliului oamenilor 
muncii — I.M. Lupeni .

- (Contiimare in pag. a 2-a)

Oamenii muncii din întreprinderea de utilaj minier Petroșani își exprimă deplina adeziune față de magistrala cuvîntare rostită de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu de la tribuna celui de-al III-lea Congres al oamenilor muncii, față de documentele supuse dezbaterii și aprobării marelui forum, al democrației muncitorești revoluționare. .Constructorii de utilaj minier aduc și cu acest prilej cele; mai profunde mulțumiri conducerii partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, pentru tot 
ceea ce s-a realizat în cei 
21 de ani care au trecut de la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, peiitru mările ctitorii înfăptuite .în „Epoca Nicplae Ceaușescu'*,  spre măreția patriei, a națiunii 

-noastre socialiste. - > • ■; 

. Din toată inima, cu justificată mîndrie patriotică, noi oamenii muncii de la întreprinderea de utilaj minier Petroșani, am aprobat cu deosebită satisfacție și mîndrie patriotică realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului nostru, ctitorul României moderne, în înalta funcție de Președinte al Consiliului Național al Oamenilor Muncii, conșiderînd aceasta ca un act politic major, înfăptuit din voința în-- tregului popor, garanție a edificării societății socialiste multilateral dezvoltate în România.Urmînd îndemnurile care ne-au fost adresate prin strălucita cuvîntare rostită în fața marelui Forum al
Pamfil NEGRU, 

maistru, I.U.M. Petroșani

(Continuare în pag; a 2-a)

Consemnăm, și în grupajul de față, abnegația și dăruirea cu care acționează minerii Văii Jiului pentru creșterea continuă a producției de cărbune în aceste zile — cînd în Capitala țării au loc lucrările celui de-al III-lea Congres al oamenilor muncii. Faptele de hărnicie din a- bataje sînt evidențiate și de cele 283 tone de cărbune pe care le raportează, împreună, peste prevede-
Cu principalii indicatori de plan dColectivelor care raportează în cinstea marelui forum al democrației muncitorești, revoluționare — Congresul al III-lea al oamenilor muncii — importante succese de muncă li se alătură și cel al întreprinderii de confecții din Vulcan.In perioada primelor opt luni din acest an, accentul pus pe creșterea produetivi- jAății muncii — indicator 

rile de plan ale zilei de 4 septembrie, minele Lunea, Aninoasa, Paroșeni și Lupeni.• Sporul cel- mai însemnat al zilei — 119 tone — l-au realizat minerii de la Lonea. In fruntea întrecerii pentru cît mai mult cărbune se situează sectoarele I, III și IV, caș-*  re — prin depășirea productivității muncii în cărbune cu 1 700, 1 383 și. 728 kg
(Continuare în pag. a 2-a)

realizat în proporție de 103,02 la sută — a făcut, posibilă obținerea de importante depășiri a principalilor indicatori de plan. Ne referim, în acest sens, la valoarea producției marfă (procent de realizare 102,01 la sută) și la. cea globala (102,39 la sută), precum și la indicatorul confecții textile, al cărui spor, față de plan - este de 6 la sută. (Gb. O ) .......
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Adeziunea noastră deplină
producerea mobilei (Urmare din pag. I)

Secvențe economice
Calificarea și perfecționarea 

forței de muncă■ a mi a I’aroșen u • tale fruntașă a Combinatului minier Valea Jiului, există o preocupareI >rni< ă peni 1 continua pregătire, perfecționare și policalificare a personalu
lui muncitor. Dovada a- cestei preocupări o constituie făptui că mai bine de 
60 la sută din întregul 
personal al unității este 
calificat într-una din meseriile de bază solicitate în minerit. Mai mult, fiind 
o mină modernă — întrea
ga producție ’este extrasă 
«lin abataje dotate cu com
plexe de susținere și tăie
re mecanizată —- s-a desfă
șurat o intensă activitate

Reducerea cheltuielilor 
aterialeColectivul de muncă de 

la Antrepriza de construcții 
căi ferate Petroșani înregistrează, pe lingă realizarea principalilor indica
tori de plan, economii la mia de lei producție mar
fă. Obținînd costuri cu 2,70 
lei mai mici dccît cele planificate, brigăzile de producție ale antreprizei 
au înscris în contul economiilor aproape o jumătate de milion de lei, în perioada care a trecut de 
la începutul anului.De subliniat că acestd împliniri se datorează, tn principal, valorificării resurselor locale de. materiale de construcții. Astfel. în apropierea obiectivelor în

ÎN IUREȘUL MUNCII„Niei n-am apucat să răsuflăm după livrarea tricotajelor către Danemarca și iată-ne din nou în mijlocul viitorii*.

„Avem opt ani de existență, Cu migală si dăruire consolidăm o nouă tradiție, aici unde, odinioară afară de minerit nu era nimic.resc tem uni muncitoare, după care îmi arată puloverele pentru copii frumos stivuite. „Vedeți,. aici, sînt treptele tradiției noastre, în munca de zi cu zi. Produsele a-' cestea.vor vorbi despre noi, pînă departe în alte țări. Despre noi și despre hărnicia oamenilor din România socialistă".Se apropie de muncitoa- ncrul șef ai între-te economică oferă împrumuturi pentru lucrări gospodărești (pînă la 20 000 lei) și în scopuri productive (pînă la 35 000 lei), cu termen de rambursare maxim de 48 de luni. Lucrătorii unității au program zilnic între orele 7—15,30 și răspund la telefon 70886.DRUM. Se lucrează intens la amenajarea intersecției dintre bulevardul Republicii și noua de centură din IPSRUEEM. Au fost z d bor» Urile p e t 
rosabilă a ost pregătit și

oamenilor muncii, vom acționa m abătut pi ntru înfăp
tuirea exemplară a hotărî- rilor adoptate <•'* >«.* de-al 
XITI-lea Congres» al Parti
dului Comunist Român, a 
programelor de dezvoltare 
economico-socială a patriei.

șă Ie tempereze zelul vitezomani.
Regulile de prioritate circulația rutieră înlătură posibilitatea producerii de• accidente, dar dacă nu sînt respectate cei vinovați de... lipsă de politețe la volan devin potențiale pericole publice. In această postură s-au aflat, recent, Dumitru Antonescu (21-HD-2647), M rci i ■ ( HD-1 ' 3) șiPetcu . Ban (2-HD-9635). De acum, din partea lor nu se mai poate întîmpla vreun eveniment rutier. Aviz și altora > care încearcă/ să ignore aceste reguli I
SUPRA AGLOMERARE...In cabina unui autovehicul destinat transportului de materiale nu pot fi găzduite mai multe persoane decît numărul locurilorTovarășul instructor la . etroșani, ne ni cadrul

„Asta înseamnă că sîn- teți apreciați de parteners".„Nu numai noi. întreaga noastră industrie textilă este foarte bine apreciată. Avem în ateliere adevărate mîini de aur, oameni des- . toinici. pentru care lucrul bine? făcut este o obișnuință".Dialogul acesta a avut loc în atelierul de confec- ' ții al întreprinderii de tricotaje clin Petroșani, în mijlocul freamătului muncii- harnicelor Lîngă repoi'fi»r, nul - principal, Licdner.„Acum? lucrăm Austria. In mașinile confecționat se vere pentru copii. Sînt trei modele, fiecare executat în patru combinații coloristi- < »■".Urmărim fluxul tehnologic. Așa le-am cunoscut ■pe muncitoarele de la sectorul de croit Paula Schio- pu și Elena Dinu,: pe con- fei’ționeiele Rozalia Kulcsa, Arsineta lonescu. Marta* 1 * Știrban, Eliza Kovacs,

confecționere. tehnicia- Dezideriupen tru de află pu lo

I
I
I
II

-ACȚIUNI, „Prietenul tî- nărului încadrat" este genericul sub care s-au desfășurat acțiunile întreprinse, în această săptămînă, de Comitetul orășenesc Pe- trila al U.T.C., la căminele de nefămilisti din localitate. (M.B.)
I CREDITE. De la Coope- 
j rutiva de credit din Vul- 
| «an aflăm că această cu- 
I noscUtă și apreciată unita-

pentru policalificare, murul celor poliealificați dicat >. < Ui <peste 20 la -.ui.» din totalul p< i ori ilului, icțîuni a fiind în plină desfășurare.Cu toate acestea, conducerea tehnică a minei nu slăbește ritmul de. pregătire a cadrelor. Numai în 
acest an urmează cursu*  
rile de calificare 170 de muncitori în meseriile de 
mineri, electricieni și lăcă
tuși. In felul acesta, mina Paroșeni își asigură și în 
continuare o structură optimă a foi națiil.» de iu cru ceea ce permite, obținerea în continuare a noi 

și importante succese. (G.D.) 

lucru, au fost amenajate, la Uricani și liaru Mare, instalații în care sînt prelucrate produsele de balastieră și de carieră. Dotate cu stații de sortare și cu concasoare, aceste instalații permit constructorilor să obțină un grad ridicat de calitate la materia primă folosită în prepararea be- toanelor. De asemenea, în aceleași puse în betoanetate. In pele specializate pot folosi pe scară largă industrializarea activității de struire a zidurilor de jin, prin utilizarea fabricatelor. (S.B.) 

localități au fost funcțiune stații de de mare capaci- felul acesta, echi-

mai cîteva dintre cele peste 250 de muncitoare din atelier, în majoritate soții si tnee de miner. Unele se află aici din activitate a Au parcurs, toate etapele a unității.
La întreprinderea 

de tricotaje

Dar oamenii își fău- noi tradiții. Așa sin- și noi textiliștii" — • spunea una dintre.

șosea fața așe- ca-

dintre realizări- repurtate, în primele opt luni, de către colectivul Fabricii de mobilă din Petrila o constituie creșterea productivității ■DUneiî. In a ti iter 1, respectivul indicator a fost realizat în proporție de 110 la sută, ceea ce se traduce prin înregistrarea unei' depășiri de 1000 lei pe om al muncii. Dintre formațiile de frunte, ale .. micii, care au contribuit din plin. Ia obți-
Rodnicie în abata je

pe post luna în curs.(Urmare din pag. I)■i—————»-?j? ?':, ' acumulează, pe cantități de cărbune extras suplimentar cifrate la 216, 813 și, respectiv, 213 tone. De reținut că, datorită aportului acestor sectoare în care muncesc formații harnice — cum sînt cele conduse de Iosif Bucur, Nicolae Rus, Vasile Gaiță, Grigore Fa- tol. Cornel Țîr și Gheorghe Poltea — indicatorul de productivitate pe mină înregistrează un plus de 219 kg cărbune pe post.• Pe aceeași traiectorie ascendentă se înscriu și rezultatele raportate de colectivul T.M. Lupeni. Depășind preliminarul zilei

prima zi de întreprinderii, lingă utilaje, de dezvoltare

con- spri- pre-

de

PRIORITATE

înDEPĂȘIRI

Foto: Al. TATAR

Gheorghe Tănă- 
urmăresc pe

MANIFESTARE. Ultimele zile de vacanță prilejuiesc organizarea unor seri artistice pentru elevi de liceu și student! în așeză- mintele de cultură. Astăzi, din nou, Casa de cultură a sindicatelor Petroșani h așteaptă, începînd cu ora 17. (Al. H.) 
prinderii, Rodica Bodescu. Cuvinte simple, apjopiate. Din două vorbe aceste mîini de aur au înțeles ce au de făcut. Producția nu așteaptă. Peste numai două zile partenerul comercial va prelua marfa.La ieșirea din atelier cunoaștem alți doi .dintre muncitorii cu renume la întreprinderea de colaje, lăcătușii Cornel Morariu și. Adrian loneșcu. Atenți, ascultă zumzetul u- tilajelor. „Totul me’rge bine" — par să spună. Ei sînt cei ce le au în grijă pentru ca muncitoarele con. fecționere să poată lucia bine, cu spor.Un atelier unde reporterul n-a prea avut timp să stea di □ bă O im - nii muncesc atenți, concentrați și atunci vorbele devin de prisos. Simți iureșul muncii. Numai tricotajele cu bogăția lor de culori îți rămin în privire cînd treci pragul spre, ieșire. Fiecare produs înseamnă muncă, dăruire și poartă în el un crîmpei din lumea indus-, triei textile românești.

H. DOBROGEANUîn curînd betonul va fi turnat, dînd configurație finală intersecției (Al. H.)MODERNIZARE. Se finalizează lucrările de reparații, igienizare și modernizare a vestiarelor și tribunei stadionului „Parîri- gul“ din Lonea. Lucrările, executate prin muncă patriotică, vor contribui la îmbunătățirea condițiilor de 
desfășurare a antrenamentelor și a partidelor de fotbal, de vizionare a lor. (V. 
Beldie, coresp.)GOSPODĂRIRE. In scopul diversificării meniurilor, la

pro-

nerea acestui succes, pot 
fi menționate cea de 
pregătire-doi, condusă 
de maistrul Petru Mo- 
ian, și echipa de croit 
furnire-presă, coordona
tă de maistrul Tudora 
Codareea.Amintim că, în 
ducția acestui an, a fabricii din l’etrila numărat trei variante 
de cameră combinată și b bibliotecă produsă 
asemenea, în două.,3 ?. (Gh t ,

s-au

de
vo

7 450 tone cu 63 tone de ă bune, minerii lin Lu- peni ‘ majorează Ia peste 3 000 tone de cărbune plusul lunii septembrie.• Aproape 100 tone peste sarcinile preliminate ale zilei la care ne. referim au extras, împreună, minerii ele Ia Paroșeni și noasa. (Gh. O.)

IPSRUEEM. Rectificatorul Ioan Susariuc și maistrul 
sescu, din secția ventile (Secția de stilpi hidraulici Vulcan), 
schiță' coordonatele lucrării ce urmează a fi executată.

Amatorismul la volan presupune cunoașterea prevederilor regulamentului de circulație, tot astfel precum profesioniștii. Gheorghe Bilancsak (3-DJ-6893), n lă Sorit < l D 884 > Nicolae Popescu (1-HD- 8015) și Gheorghe Durlă (l-HD-8788) au lipsit, pe semne, pe cînd deslușeau „abecedarul conducerii", la lecțiile despre depășiri, lacunele cunoștințelor lor au fost depistate recent de agenții de circulație. Pentru a nu pune in pericol buna desfășurare a traficului rutier și viața oamenilor, li s-a recomandat o perioadă de studiu de 1—3 luni, sancțiunile contravenționale avînd darul cantina I. A.C.M.M. Petroșani se desfășoară lucrări de construcții a unei gospodării anexe, în fapt o crescătorie de porci. (I.V.)RISIPA. De lîngă blocul 43, în apropierea stației de transformatoare din cartierul Aeroport Petroșani, de mai bine de o lună de zile izvorăște un șuvoi de apă limpede. La sesizarea cetățenilor, meșterii reparatori au venit, au săpat o groapă, dar izvorul— n-a secat.» Să fie vorba oar . 
de binecunoscuta „apă sîmbeteFÎ (V.S.) a

tregului popor, în funcția 
înaltă de președinte al Consiliului Național al Oame
nilor Muncii. Este dovadă 
dragostei fierbinți și pro
fundei recunoștințe pe ca

re le nutresc toți fiii patriei noastre socialiste fa
ță de secretarul general al partidului, președintele Republicii, pentru activitatea ce o consacră înfloririi patriei, bunăstării și fericirii poporului.

Mobilizați de îndemnuri- și chemările tovarășuluiI©
La cî r ma

destinelor națiunii
(Urmare din pag. I)

EXCURSII. Marin Licu, Filiala B.T.T, informează e.» acțiunilor din Anul Internațional al Păcii, Ia sediul filialei se primesc înscrieri pentru excursii de 3 zile la ( 1 >agiu-B ii, cu o z îr F P. Ungară sau R.P. Bulgaria. Excursiile se fac eu autocarul sau trenul și la ele pot participa tineri încadrați în muncă, avînd vîrs- 
ta de pînă la 30 de ani. 
Preț informativ — #00 lei.

„COLECȚIONAR". A 
fost arestat I. Avram, un

Nicolae Ceaușescu, ne an- gajăm să nu precupețim nici un efort pentru creșterea producției de cărbune cocsificabil, pentru sporirea contribuției minei noastre la înflorirea mul-,, tilaterală a patriei. De far » cele peste 3000 tone de cărbune extrase suplimentar . de la începutul lunii în cinstea Congresului denota cu prisosință voința întregului nostru colectiv de a fi la înălțimea sarcinilor primului an al cincinalului.

pentru a da minerilor Till la je de înaltă tehnicitate, necesare creșterii substanțiale a cantităților de cărbune extras și a productivității -muncii -în subteran, pentru a contribui și mai mult la progresul general al României socialis- 

înscris în certificatul de înmatriculare a autovehi cuiului. Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966, republicat în anul 1984, prevede, la articolul 44, punctul 13, sancțiuni contravenționale (amendă de la 400 la 1000 lei) pentru cei care nu respectă a- cest lucru. Conducătorii auto profesioniști trebuie să țină seama de faptul că supraaglomerarea cabinei micșorează spațiul de vizibilitate, îngreunează stă- pînirea volanului și manetei de viteze.
Duminică, 7 septembrie 

a.c„ au dreptul de circu
lație autoturismele proprie
tate personală înmatricula
te sub număr CU SOȚ.

Rubrică realizată cu 
sprijinn I Biroului circulație 

al Miliției municipiului 
Petroșaniparazit seteiăl, fără domi- \ ciliu, care își făcuse o a- | devărată pasiune din fur- J. tul de biciclete. Intr-o sin- » gură noapte a reușit să facă patrii păgubași. Trei dintre ei au intrat deja în posesia bunurilor furate, al patrulea este așteptat la Miliția municipiului troșani. (I.V.)

Rubrică realizată de 
C.T. DIACONU

I
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Teatrul de stat „Valea JiuluiFestivalul național „Cîntarea României
Vrem să obținem rezultate superioareFiresc, în centrul activității. miilor de artiști a- matori din municipiu se găsesc formațiile și interpret ii individuali ai casei de cultură a sindicatelor, așezămînt care, prin spectacolele, expunerile, simpozioanele, celelalte manifestări culturale găzduite ' la sediu sau organizate în incintele întreprinderilor, la căminele de nefamiliști, pe scenele celorlalte așezăminte de cultură din municipiu și județ se situea

ză în prim-planul vieții noastre spirituale. De fiecare dată, pe scena Festivalului național „Cîntarea României", formațiile artistice ale casei de cultură, reunind artiști amatori din întreaga Vale a Jiului, oameni ai muncii de la întreprinderile miniere, de la I.U.M.P., I.P.S.R.U.E.E.M.,I.F.A. „Vîscoza", EP.C.V.J., muncitori, cadre tehnico- inginerești și cadre didactice s-au prezentat la un înalt nivel artistic, cucerind aplauze din partea publicului și aprecieri din partea specialiștilor. 'Iată de ce. acum aproa
pe de sfîrșitul etapei de masă a celei de-a Vl-a e- diții a festivalului, am analizat, împreună cu conducerea casei de editură împlinirile și nerealizărjle din viața artistică a formațiilor, stadiul lor de pregătire în vederea apropiatelor etape ale concursului. 
O privire asupra întregii activității desfășurate de formațiile artistice ale casei de cultură, de la declanșarea noii ediții a Festivalului național „Cîntarea României" releyă că marea lor majoritate au muncit bine, desl.îșufînd o ac- .’ tivitate laborioasă, concretizată în spectacole susținute pentru oamenii muncii din municipiu. In 1986 au avut loc -spectacole la sediul instituției și în sălile de apel, la Ințreprin-

derea de tricotaje, în cluburile sindicatelor din municipiu, precum și în aer liber, pe 'scenele amenajate la zonele de , agrement. Formațiile casei de cultură, în mod deosebit ansamblul folcloric „Parîngul“ și grupul de „Acustic" municipiul dețUlui, la
.. , _J“ . 

muzică ușoară 
au reprezentat 

pe scenele ju- 
Deva, Hunedoa-

formații. Amintim montajul literar-muzical-core- grafie, brigada artistică și grupul satiric, ansamblul folcloric, formațiile de dans popular, dans modern, de societate și tematic, grupul vocal folcloric, grupul folk și «4 de muzică ușoară, formațiile de teatru scurt, teatru în mai multe acte, teatru pentru copii și tea-
Ațezămintele de cultură în preajma unor 

confruntări exigentera, Geoagiu ș.a., precum și în județele Alba, Caraș-Se- 
venn, Gorj.„Răspundem prompt — 
ne spunea prof. Ion Dulă- miță, directorul casei de cultură — solicitărilor oa
menilor muncii. Am fost și vom fi mereu prezenți în mijlocul colectivelor muncitorești in zilele de sărbătoare, pentru a le aduce bucuria cîntecului, înfăptuind astfel un real act de educație. Așa a fost în ziua de 8 Martie, cînd am oferit un spectacol omagial muncitoarelor de la întreprinderea de tricotaje, așa a fost de Ziua fruntașilor în producție, de Ziua - minerului, cînd am fost în mijlocul oamenilor, în zonele de agrement, așa a fost în ziua de 23 August. Aceste manifestări sînt privite cu toată seriozitatea, înCȘpînd de la Calitatea interpretării, repertoriul ales și pînă la ținuta scenică și organizarea propriu-zișă a spectacolului. In condițiile în care activăm în regim de totală autofinanțare, avem planul economic depășit,, ceea ce înseiinină că oamenii vin ia manifestările organizate sub egida noastră".In actuala- ediție a Festivalului național „Cîntarea României", Casa cultură s-a înscris cil

tru folcloric, grupul rock „Acustic", soliști de muzică ușoară șj populară, recitatori.Ca număr, lucrurile stau bine. Apreciind după activitate, nu toate formațiile au aceeași contribuție la realizarea manifestărilor •culturale, unele dintre ele complăcîndu-se în anonimat, altele fiind încă in plin proces de reorganizare. Ne referim în mod deosebit la brigada artistică și grupul satiric — adică la genul artistic deficitar pe toată Valea Jiului, umorul.„La acest capitol al activității — recunoștea di- rectorul âșezămîntului — nu prea avem cu ce ne lăuda. Oricum, vom lua mă-

suri urgente, astfel. îneît încă de la faza orășenească lucrurile să intre . în normal", O altă lătură, deloc neglijabilă, a. activității artistice din casa de cultură rile de bucuria. marcat, analize, vind revitalizarea bului", cerc de creație cu bogată tradiție. Așteptăm și alte amănunte odată cu debutul etapei orășenești.Fiecare dintre formațiile casei de cultură este condusă de instructori cu bună pregătire profesională. Să amintim numai cîțiva: omniprezentul George Ne- graru, George Câlțea, Nicolae Zăblău, Gheorghe Popa, Vasile Pop, Nicolae Gherghe. Colectivele artistice sînt alcătuite din oameni pasionați pentru artă, cadrul organizatoric și baza materială există, astfel îneît angajamentul directorului casei de cultură, „Vrem să ne autode- pă.șiin, vrem ca la ediția a Vl-a a Festivalului național „Cîntarea României" rezultatele să fie net superioare ediției anterioare", poate fi integral îndeplinit. Așteptăm ca fazele de concurs să confirme.

o formează cercu- creație .și — spre noastră — am re- eu ocazia recentei preocupările pri- .cineclu-

luminile rampei se vor 
aprinde in curindCu numai cîteva zile înainte de deschiderea noii stagiuni teatrale, dornici de a afla amănunte, l-am rugat pe actorul Mihai Clita, directorul Teatrului de .stat „Valea Jiului" să poarte cu noi și, prin intermediul nostru, cu iubitorii teatrului din municipiu, un dialog pe marginea evenimentului,

— Cînd se deschide 
ua stagiune ?— In 14 septembrie, spectacolul „Autorul e sală" de Ion Băieșu. eași comedie va fi jucată și în ziua de 15 septembrie. Amîndouă _ vor avea loc lâ sediul teatrului și vor reuni pe scenă pe Gabriela Bellu, Patricia Grigoriu, Francisca lonașcu, Dorn Zamfireșcu, Theodor Marinescu, Adrian Zavlovsehi, Corvin Alexe. Regia spectacolului. Radu Băieșu.

— Ce va urma ?— Un turneu, cu aceeași piesă și cu piesa pentru copii „Cocoșelul neascultător" de Ion Lucian în-' Mcalitățile Alba Julia. A-, iud, Luduș, Tîrnăveni, Mediaș, Tîrgu Mureș, Bistrița, Vatra .Dornei, Cîmpu- iung Moldovenesc, Gura Humorului, Suceava, 'Botoșani, , Tecuci, Focșani, Rîmnicu Sărat, Buzău, Ploiești, Tîrgoviște, Pitești.
— Un adevărat tur

nd-

Cadrele didactice, implicate 
în activitatea culturalăCu numai cîteva zile . înainte de începutul noului an școlar âm solicitat prof. 

Maria Simonfi, inspector școlar județean, cîteva cu- . vin te despre felul în care se pregătesc cadrele-didactice, din municipiu, în calitate de instructori și in- terpreți pentru 4. participa la apropiatele etape de concurs ale celei de-a Vl-ă ediții a Festivalului național „Gînțarea României".
-— Care sînt principalele 

direcții de acțiune ale ca
drelor didactice în vede
rea îmbunătățirii prezenței 
artistice a formațiilor de 
elevi și artiști 
municipiu in 
concurs ?— Așa cum. nat, prezența dacfice în festival, în calitate de instructoriaredo- r.ă obiective. Primul îl ț>; a constituie pregătirea arfis- . t-ică a formațiilor, școlare, începînd cu acelea care au afectate prin planul de învățămînt ore de pregătire, mă refer la corurile școlare, și continuînd cu celelalte genuri. Municipiul nostru, are. o frumoasă, trâ-;; diție artistică in rîndul. „e- levilor. Fiecare premiu, fiecare nou succes pe scena muncii și creației înseamnă ore de repetiții, de mun- că asiduă a elevilor con-

«duși cu migală și pasiune 
■ de profesori, învățători și 

educatori, oameni care înțeleg să continue dincolo 
de catedră, de ora de curs.

aniatori din 
etapele de. ați mențio- cadrelor di-

munca de educație patriotic.!, de formare multilaterală a tinerei generații, Admirăm deseori pe scenă formații de copii, pionieri, șoimi ai patriei, uteciști . .care, cu fiecare noii moment artistic, ne aduc bucuria cîiitecului, a dansului, a poeziei, continuînd în chip fericit tradiția culturală a minerilor.
— Cel deal doilea 

biectiv?• ' — Pregătirea unor formații de amatori; unde problemele se pun cu totul altfel, sub aspectul relațiilor instructor-formație, iar' personalitatea cădeuîui di- ,.. dactic-instrUctor capăîță: noi dimensiuni.
— Ce măsuri ați luat 

pentru ridicarea calității 
artistice a formațiilor . în 
noile etape de concurs ?—- Cu ocazia recentelor ,ș consfătuiri is-au dat noi. indicații eu privire, la necesitatea înnoirii repertorii!-' lui. a legării lui de specificul, de tradițiile Văii Jiului, la ridicarea calității interpretării artistice. S-au făcut, de asemenea, precizări legate de etapele de concurs, de organizarea fes- 
tivalulut: Șe acționeazăpentru completarea numărului de membri ai formațiilor, pentru revitalizareă u- nora.. La nivelul unităților - școlare s-au stabilit deja colectivele de cadre didactice care vor răspunde de pregătirea formațiilor ; școlare și de amatori.

României, purtînd mesajul 
artei dramatice din Valea 
Jiului;..— Turneul va începe în ziua de 22 septembrie și se va încheia în 25 octombrie.

— Și în acest timp, la reprezentațiile Petroșani? .— Vom pregăti, pentru copii un spectacol nou, „Puterea iubirii" de Dumitru Nicolae Niță, iar pentru maturi, comedia „Floare de cactus" de Barillet și Grcdv. Amîndouă spectacolele vor fi montate în regia lui Nicolae Gherghe.
— Alte proiecte ?— Ne preocupă, după cum a scris și ziarul nostru municipal premiera cu „Sîmbăta amăgirilor" de I.D. Sîrbu. Vom iniția, de asemenea, un ciclu de spectacole — lectură și discuții pe marginea lor pentru e- levi. Un fel de „abc tea- . trai". Avem asigurat sprijinul. inspectoratului șeo- lar.Așteptăm să se aprindă luminile rampei.

cu în Ace-

Muzica si poezie pe scena Festivalului națio nai „Cinfarea Romanici". 
Foto; Al. TĂTAR

Folclor muzical îh 
înregistrări 

graficedisco
o- Semnalăm iubitorilor muzicii populare noi apariții discografice, înregistrări „Electrecord".• „Asta-i Jocul junilor" este titlul albumului editat de cunoscuta interpre-. tă Elena Merișoreanu. A- compahiază orchestra dirijată de Faraschiv Oprea.• Orchestra dirijată de Alexandru Vinian și soliștii Nicu Molddvăh și Ileana Bumbar Moisa ne propun două atractive albume cu folclor mafamureșan. Orchestră și', solistul Nicu Moldovan \ or putea ; fi ascultați în direct,», la Petroșani, în sala Casei de cultură, 

în ziua de 9 septembrie, în cadrul spectacolul ui folcloric pe care îl, va susține ansamblul folcloric „Maramureșul" din Baia Mare.
• Un disc eu romanțe îndrăgite, ne propune a- ceeași casă de discuri, a- vînd ca protagoniști pe 1- leana Sărăroiu, Constanța 

Cimpeanu. Petre Guști, 
George Hazgan, Lizeta Kir- 
culescu. înregistrări din 
fonoteca de aur a radiote- leviziunii.

de fnasaUniversîtățile cultural- științifice' clin cadrul, așeză-- mintelor de cultură sindicale au început înscrierile pentru cursurile organizate în acest an școlar. Atit la sediile așezămintelor cit și în cadrul întreprinderilor și instituțiilor din municipiu se, vor organiza cursuri care vizează continua perfecționare profesională a oamenilor muncii, creșterea- nivelului de cultură generală al maselor. Amănuntele se pot a- fla de la conducerile cluburilor și Casei de cultură.
Pagină realizată de 

IE ALEXANDRESCU

LIBRĂRIA, așezămîntla Editura Sport-turism", sub semnătura lui Ioan Er- han. —reșantă. Exemplarul fața dumneavoastră
Unitățile centrului de librării nu au numai caracter comercial. Ele sînt a- șezăminte de cultură, de educație, contribuind laeducație,. contribuind lărgirea permanentă a o- rizontului, cunoașterii, la formarea unei juste concepții despre muncă și viață în rîndul maselor, în mod special în rîndul tinerilor.Am vizitat librăria nr. 37 din Petrila după apariția în ziarul nostru a ținui articol cu conținut critic despre această unitate. Spre bucuria noastră și a cititorilor lucrurile se prezintă mult mai bine. Aspectul general al librăriei., este mai atrăgător, cărțile sînt. grupate după clasificarea tematică, cititorii a- vînd acces la ele, Asistăm la un dialog între Magdalena Bartoș, lpcrător gestionar, două cumpărătoare. Amabilitate, informații, atmosferă demnă de 

un lăcaș de cultură Cele două vizitatoare ale librari' rîef și-au cumpărat volumele pentru care au venit1, întrebăm de ultimele noutăți editoriale în domeniul cărții de turism. Ni se 
oferă Un excelent volum, 
„Acuarele jje planeta albastră", apărut în acest an

„O carte foarte inte- l din i este ultimul pe care îl mai a- vem. Cititorii, dornici de a cunoaște cit mai mult , despre oamenii planetei noastre, au primit foarte bine această nouă carte de călătorii" — ne spune Magdalena BartoșCerem amănunte, pentru a-> informa pe cititori despre prezentările de carte. „In anul școlar trecut — ne spune șefa unității .— am colaborat foarte bine cu școlile generale nr.■ 5 și 6, unde, cu sprijinul profesorilor de limbă română am prezentat periodic lucrări de beletristică pentru copii, alte volume recomandate în programa școlară. In ce privește celelalte unități, am organizat în ultima lună două expoziții de carte ia club, răspunzind solicitărilor Comitetului orășenesc de cultură și educație socialistă și sindicatului minei Petrila; este vorba de expozițiile dedicate ,.ZUci minerului" și „Zilei de 23 August", expoziții în care

de culturăIa loc de frunte s-au aflat cartea social-politică, aparițiile editoriale cu caracter tehnic și beletristica".Diferența față de constatările de acum aproape un an este vizibilă. Multe din lacunele semnalate atunci au dispărut, dovadă că măsurile luate de conducerea centrului de librării au fost eficiente. Dili discuția cu Magdalena Bartoș a reieșit o. propunere, care necesită nivelul E- Din libră- în toate u- din Valeao rezolvare la diturii tehnice.rie, ca de altfelni tați le de gen ......Jiului, precum .și în bibliotecile cluburilor lipsesc cărțile tehnice necesare perfecționării celor ce mun- ceșc în meserii le, de bază din domeniul mineritului, absolvenți ai școlilor profesionale, ai : liceului sau numai ai treptei I de liceu. O reeditare, spre, e- xemplu a „Manualului minerului" ar fi utilă..Oricum, la librăria nr. 37 Petrila, .semnalul nostru critic publicat anterior a fost bine înțeles, unitatea 'redevehi'nd "‘ceea ce trebuie să fie: un așezămînt de cultură.
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B

lucrările Congresului al lll-lea al oamenilor muncii(Urmare din pag. I) ——r ;ziastă, la sosirea în s’ală. S-a aclamat cu; însuflețire pentru partid și secretarul său general.Luînd cuvîntul, în deschiderea ședinței de dimineață, tovarășul Mihai. Marina, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim- secretar al Comitetului județean Constanța al P.C.R. a spus :„Mult stimate ’și iubite tovarășe Nicolae Ceausescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceausescu,Stimate tovarășe,;Stimați tovarăși,Sîntem cu toții sub impresia profundă a magistralei cuvîntări rostite în acest mare forum al democrației muncitorești, revoluționare de către conducătorul eminent al națiunii noastre, cel mai iubit și Stimat fiu al poporului, personalitate proeminentă a vieții internaționale, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Astăzi, după cum știți, pe ordinea de zi este prevăzută alegerea de către con
i' După momentul solemn , al realegerii tovarășuluiNicolae Ceaușescu în înalta funcție de președinte al Consiliului Național al Oamenilor .Muncii, congresul și-a continuat lucrările cu dezbaterea problemelor înscrise pe ordinea de zi.Au luat cuvîntul tovarășii Ion Ursu, prim-vicepre- ședinte al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, Marin Nedel- cu, președintele consiliului de conducere al Ministerului Industriei Construcțiilor de mașini, Alexandru Orzață, prim-vicepreședin- tele consiliului oamenilor muncii de la întreprinde

rea de aluminiu Slatina, județul Olt, Lina Ciobanu, președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, Emil Huidu, președin-’ tele consiliului oamenilor muncii de la Combinatul minier Rovinari, județul Gorj, Teodor Copii, președintele comitetului sindicatului și al adunării generale a oamenilor muncii de la întreprinderea de vagoane din Arad, Adrian Sțpjca, președintele consiliului de conducere al Ministerului Industriei Petrochimice, Maria Antal, președintele consiliului oamenilor muncii dela întreprinderea de tricotaje din MiercureaCiuc, județul Harghita, Constantin Pătrășcanu, președintele consiliului oamenilor muncii de la Trustul antrepriză generală de con- strucții-montaj Botoșani, Veneriea Patru, prim-se- cretar al Comitetului județean Vîlcea al P.C.R., Mihâil Pleșa, maistru la Schela de producție petrolieră Videle, județul Teleorman, Corneliu Rlzescu, președintele consiliului științific al Institutului central’ de cercetări metalurgice, Gheorghe Oprea, președintele consiliului oamenilor muncii .de la Combinatul siderurgic Reșița, județul Caraș-Severin, Richard Winter, președintele consiliului de conducere al Ministerului Industrializării Lemnului și Materialelor de Construcții.După pauză, lucrările au fost conduse de tovarășul

greș a președintelui Consiliului Național al Oamenilor .Uimei i." Reflectîm 1 încrederea deplină, mândria patriotică și unitatea de neclintit a clasei muncitoare, a întregului nostru popor în. jurul partidului, al secretarului său general, adunările generale ale oamenilor muncii și conferințele .județene și municipiului București desfășurate în perioada, premergătoare congresului, au propus și susținut, înt r-o impresionantă unanimitate, realegerea în fruntea organismului suprem al democrației noastre . muncitorești, revoluționare, a ctitorului. României moderhe, genialul inițiator și conducător al vastei opere de edificare a socialismului și comunismului în patria noastră, tovarășul Nicolae Ceaușescu. \Dînd expresie. voinței clasei muncitoare, a tuturor oamenilor muncii,: precum și sentimentelor "de vie recunoștință, ădînc respect și înaltă considerație pentru uriașa activitate desfășurată în - fruntea partidului și statului nostru, propunem să adoptăm o Hotărîre s p e c i a 1 ă care să reîn vestească
& *Mihalache . Niculescu, Erou al Muncii Socialiste, președintele consiliului oamenilor muncii de la întreprinderea de mașini-unelte și agregate București.In continuare, au luat cuvîntul tovarășii Constantin Dăscălescu, prim-minis- tru al guvernului, Nicodim Roșea, prim-vicepreședinte- le consiliului oamenilor muncii de la întreprinderea mecanică Cugir, județul Alba, Nicolae Ibănescu, prim-secretar al Comitetului județean Iași al P.C.R., Gheorghe Dimoiu, prim- vicepreședintele consiliului oamenilor muncii de la întreprinderea de construcții navale Constanța, Aurelia Bratu, președintele consiliului oamenilor muncii de la întreprinderea de confecții și tricotaje București, Marin Enache, președintele consiliului de conducere al Ministerului Industriei Metalurgice, Zamfir Stancu, președintele consiliului oamenilor muncii de la Centrala industrială de rafinării și petrochimie Ploiești, județul Prahova, Alexandrina Găinușe, președintele consiliului de conducere al Ministerului Industriei Ușoare, Florea Voinea, secretar al C.C. al U.T.C., Alexandra Gruies- cu, președintele consiliului oamenilor muncii de la Centrala industrială de cauciuc și prelucrare a maselor plastice București, Matild Balassy, vicepreședintele comitetului sindicatului de la întreprinderea textilă „Oltul11 din Sfîntu Gheorghe, județul Covăsim, Gheorghe Mihă- iescu, președintele consiliului oamenilor muncii de , la Combinatul de lianți .și azbociment Fieni, județul Dîmbovița, Maria Andries- cu, președintele consiliului oamenilor muncii de la întreprinderea „Azur11 Timișoara, Constantin U- drea, prim- vicepreșed in tel e consiliului oamenilor muncii de la întreprinderea „Electroputere11 Craiova, județul Dolj.In cursul după-amiezii, lucrările s-au desfășurat în cele opt comisii, precum și în cadrul Congresului al - VHI-lea ai cooperației de 

pe tovarășul N i c o 1 a e Ceaușescu în înalta funcție de președinte ăl Consiliului Național al Oamenilor Muncii11. . <Propunerea a fost primită cu vii și îndelungi a- plauze, male și ovații, eu puternic entuziasm, cu intensă bucurie și totală a- probare,Intr-o impresionantă u- nitatc de cuget și simțire, delegații au adoptat, în unanimitate, Hotărîrea specială a Congresului cu privire la realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în înalta funcție de președiîTte al Consiliului Național al Oamenilor Muncii.Acest înălțător moment • are un larg ecou în sufletul și conștiința miilor de participant Ia congres. Sub vasta cupolă au răsunat, din nou, minute în șir, însuflețite aplauze, u- rale și ovații. S-a aclamat . cu înflăcărare „Ceaușescu— P.C.R.!11, „Ceaușescu și. poporul!11, „Știma noastră și mîndria, Ceaușescu — România!11, „Ceaușescu — pace!11.:
Intîmpinat cu cele mai 

alese sentimente de dra
goste și stimă, a luat cu-

&producție, achiziții și desfacere a mărfurilor și al Congresului al VII-lea al cooperației meșteșugărești.In timpul dezbaterilor, în plen, pe comisii și în cele două congrese vorbitorii au subliniat importanța excepțională a cuvîntării rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu în deschiderea lucrărilor marelui forum al oamenilor muncii, document programatic care jalonează, pe baza unei analize profund științifice, direcțiile generale de acțiune pentru îndeplinirea. în cele mai bune condiții, a planului pe acest an, a obiectivelor actualului cincinal, pentru realizarea neabătută a istoricelor hotărîri ale Congresului al XIII-lea al partidului.Cei care au luat cuvîntul au exprimat, de la tribuna marelui forum, înalta apreciere pe care oamenii muncii, întreaga națiune o acordă activității strălucite desfășurate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în fruntea partidului și statului, rolului său determinant în fundamentarea și înfăptuirea marilor obiective ale dezvoltării țării, perfecționarea organizării și conducerii tuturor domeniilor vieții economico-sociale, adâncirea continuă a democrației noastre socialiste, ridicarea permanentă a nivelului de trai material și spiritual al poporului, în desfășurarea cu succes a vastei opere de edificare a socialismului și comunismului pe pămîntul patriei, în afirmarea demnă a României în rîndul națiunilor lumii, în promovarea politicii de pace, dezarmare, înțelegere și largă colaborare internațională.Participanții la dezbateri și-au manifestat deplina satisfacție față de realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția de președinte al Consiliului Național al Oamenilor Muncii, subliniind că a- ceasta reprezintă garanția sigură a înaintării neabătute a țării pe calea progresului și civilizației socialiste. 

vîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, președintele Consiliu
lui Național al Oamenilor 
Muncii.Cuvîntul cald și însufleți tor al conducătorului partidului și statului nostru a fost primit cu deosebită satisfacție și profundă mîndrie patriotică, . fiind subliniat cu îndelungi a- p lăuze."Atmosfera vibrantă în care s-a desfășurat realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în înalta funcție de președiiîte al Consiliului. Național, al Oamenilor,,. Muncii a pus pregnant în lumină unitatea strînsă, indestructibilă a. întregii națiuni în jurul partidului, al secretarului său general, hotărîrea ele neclintit a tuturor cetățenilor _ patriej de. a urma, cu credință și devotament, pe eroicul conducător al partidului și statului nostru, în tot ce întreprinde spre gloria României socialiste, spre binele și fericirea poporului român.

Vorbitorii au evidențiat deosebita stimă și prețuire de care se bucură tovarășa Elena Ceaușescu pentru contribuția importantă la elaborarea și transpunerea în viață a politicii interne și externe'a partidului și statului nostru, la orientarea activității de cercetare, înfăptuirea revoluției tehnico-știin- țifice, înflorirea continuă a științei, învățămîntului și culturii și creșterea aportului lor la dezvoltarea economico-socială a țării.In lumina importantelor sarcini și a înaltelor exigențe cuprinse în cuvînta- rea tovarășului Nicolae Ceaușescu, participanții la dezbateri au examinat, în spirit critic și autocritic, activitatea depusă și rezultatele obținute, precum și lipsurile manifestate, pre- zentînd măsurile întreprinse pentru realizarea indicatorilor de plan, perfecționarea continuă a producției și a muncii, lărgirea bazei energetice și de materii prime, mobilizarea mai puternică a tuturor resurselor și valorificarea lor superioară, creșterea nivelului tehnic și calitativ al produselor, reducerea consumurilor și a cheltuielilor materiale, utilizarea iu maximum de randament a fondurilor de investiții, sporirea mai accentuată a productivității muncii, extinderea exportului, întărirea autoeonduce- rii și autogestiunii, pentru obținerea unei eficiențe e- conomice cît măi mari. ,In numele milioanelor de oameni ai muncii din industrie și alte sectoare . economice, vorbitorii au exprimat voința de a .face . totul pentru îndeplinirea ritmică, integrală, a planului pe acest an și pe întregul cincinal, pentru înfăptuirea exemplară a o- rientărilor și indicațiilor secretarului general al partidului, pentru realizarea hotărîrilor. ce. le va a- dopta congresul, pentru progresul multilateral al țării. .Lucrările congresului continuă.

Antrepriza C. C. F.
Petroșani

ANUNȚA:
Datorită unor lucrări de linii pe tronsonul 

de cale ferată Petroșani - Simeria, în ziua de 
luni, 8 septembrie 1986, se anulează următoa
rele trenuri de călători :

1 - trenul personal nr. 2703 - se anulează 
pe distanța Petroșani - Baru Mare (are pleca
rea din Petroșani la orele 12,20);

2 - trenul personal nr. 2714 - se anulează 
pe distanța Baru Mare - Petroșani- De 'la sta
ția Baru Mare se asigură două autobuze: ce 
vor transporta călătorii pînă la Petroșani.

3 - trenul accelerat nr. 211 - se anulează 
■pe ruta Filiași — Petroșani — Simeria — Arad 
(are plecarea din Petroșani la orele 10,50).

întreprinderea 
„Vlscoza" Lupeni 

face înscrieri pentru școala profesională în 
vederea pregătirii în meseriile :

- operator chimist
- mecanic mașini și utilaje
înscrierile se fac și la secretariatul Liceu

lui de Chimie Industrială nr. 2 Lupeni.
Informații suplimentare la biroul P.I.R. al 

unității telefon 957/60451.

M i caCOLECTIVUL Oficiului P.T.T.R. Uricani urează colegului Trancăuloan, factor poștal, cu prilejul pensionării, ani mulți cu sănătate ! -(8780)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Pădu- rean Ionel eliberată de Preparația Lupeni. O declar nulă. (8778) ;PIERDUT ștampilă cu următorul înscris; I.C.S.
ANUNȚURI DE FAMILIE

CU. nemărginită durere familia anunță încetarea 
fulgerătoare din viață â scumpului nostru soț, tată 
si bunic

: liJM; SZOLGA LUDOVIC ■
Inmormîntarea azi, ora 16,30. Cortegiul funerar 

pleacă din strada M. Viteazu. (8781)

FAMILIA îndoliată anunță cu profundă durere 
încetarea din viață, după o lungă și grea suferință, 
a celui care a fost un neprețuit fiu, soț și tată 

MARCEL GOLGOȚIU
Inmormîntarea, duminică, 7 septembrie, ora 14,30. 

Cortegiul funerar pleacă din str. Aurel Vlaicu. (8782)

COLECTIVUL Clubului sportiv '„Jiul" Petroșani 
aduce un pios omagiu celui care a fost bun coleg și 
prieten

Antrenor MARCEL GOLGOȚIU (8785)

COLECTIVLTL de antrenori și sportivi al Cen
trului de copii și juniori-fotbal al C.S. „Jiul11 Petro, 
șani aduce un ultim omagiu celui care a fost 

Antrenor MARCEL GOLGOȚIU (8785)

FAMILIILE Popa și Mocanu din I.upeni mulțu
mesc tuturor celor care au fost alături de noi la pier
derea iubitei noastre mame și soacre 

DAMIAN PARASCHIV A
Nu o vom uita niciodată. (8779)

FAMILIILE Gheară, Stănculete și Ghigu mul
țumesc din suflet celor xare au fost alături de noi 
la încercarea grea pricinuită de pierderea celui care 
a fost '■? U b

GHEARA ION
In veci neuitat. (8777) •

publicitateMixtă Lupeni, Unitatea a- limcntară nr. 2(14 Uricani. O declar nulă. (8782).PIERDUT diplomă mecanic mașini și Utilaje pentru industria minieră nr. C-22525,, diplomă mecanic troliști teleferici ' și materiale nr. A-24717 și autorizația nr. 3, pe numele Buriacu Dănuț, eliberate de I.M. Lupeni. Le declar nule. (8774) . :
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