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Lucrările Congresului al lll-lea al oamenilor munciiSub președinția tovarășului Ni c o 1 a eCeaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, președintele Consiliului Național al Oamenilor Muncii, sîmbată, 6 septembrie, au continuat lucrările celui de-al lll-lea Congres al oamenilor cii din industrie și sectoare economice.Tovarășul N i c o
mun-alte
I a e

Ceaușescu,Ceaușescu, răși din conducerea dului și statului au întâmpinați — și în tâ zi
Elena tova- parti- fost aceasta sosirea în sală, cu multă căldură și însuflețire.Prima parte a ședinței de dimineață a fost dusă de tovarășa . Bradea, prim-sccretar Comitetului județean tu Mare al P.C.R., care spus :

tovarășa ceilalți

con- Maria alSa- a

„Mlilt stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată și iubită tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,Stimate tovarășe,Pe adresa Congresului nostru, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar genera] al partidului, a sosit un mare număr de telegrame din toate județele țării, din partea organelor și organizațiilor de partid,

oamenilora consiliilor muncii, a colectivelor de muncitori, maiștri, tehnicieni și ingineri din unități aparținând tuturor ramurilor economiei naționale.Oamenii muncii de pe întregul cuprins al patriei își manifestă pe această cale sentimentele lor de înaltă satisfacție, profun-
(Continuare în pag. a 4-a)

II OTiRÎ REA 
celui de al lll-lea Congres al 

oamenilor muncii din 
Republica Socialistă România 

cu privire la reducerea cu 5 la sută a 
armamentelor, efectivelor și cheltuielilor 
militare și organizarea unui referendum

HOT AH I R EA
cu privire la adoptarea cuvîntârii tovarășului ’ 

NicoIae Ceaușescu — rostita la Congresul al lll-lea 
oamenilor muncii — ca program de munca și acțiune 

oamenilor muncii, al întregului poportuturorCei 11 000 de partici- panți la lucrările Congresului al IlI-leâ al oamenilor muncii, repre- zentîndn clasa muncitoare, intelectualitatea tehnică, pe toți oamenii muncii din patria noastră, dau cea mai înaltă . apreciere varășului Ceaușescu,neral al Partidului munist Român, președintele Republicii Socialiste România, președintele Consiliului Național al Oamenilor Muncii, la deș-

cuvin tării Nicol secretar to- a e ge- Co-

chiderea lucrărilor acestui important forum al democrației ; muncitorești, revoluționare — document prog ramatic de o excepțională valoare politică și, științifică, cu- prinzînd. idei, teze, o- rientări clarvăzătoare, cerințe de maximă importanță pentru dezvoltarea multilaterală, pentru progresul necontenit ăl economiei națio-. riale, menitesiă asigure mobilizarea largă a e- nergiilor creatoare ale națiunii în vederea inde-

plinirii exemplare a biectivelor istorice bilite de Congresul XIII-lea al Partidului Comunist Român.Profund convinși că, prin aplicarea exemplară în viață a orientărilor și cerințelor exprimate de secretarul general al partidului, țara noastră va străbate cu succes o nouă și importantă etapă pe calea progresului și civilizației socialiste și com un iste, pârtiei- pan ții la Congresul oamenilor muncii hotărăsc.

o- sta-al

La îndemnurile președintelui Consiliului Național al Oamenilor
Muncii — puternică voință de acțiune, de mobilizare exemplară

Tot mai mult

al 
al

într-o deplină 
fate, adoptarea 
rii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu ca program de 
muncă și acțiune al tu
turor oamenilor muncii, 
al întregului popor.Prin ideile, tezele și orientările de inestimabilă însemnătate practică prinde, gfstral profund

unanim i- 
cuvîntâ-

teoretică și care le cil- modul ma- clar viziuneapeprinșiștiințifică în ca-

Cu sentimente de adâncă rrttndrie patriotică și nețărmurită încredere în viitorul socialist și comunist al patriei, cel de-al lll-lea Congres al oamenilor muncii dă o înaltă a- preciere contribuției remarcabile, inițiativelor și demersurilor stăruitoare ale tovarășului Nicolae Ceaiișescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, pentru oprirea cursei înai mărilor, pentru înfăptuirea dezarmării, în primul rînd a dezarmării nucleare, pentru apărarea dreptului suprem al ba- menilor, al popoarelor la . pace, la viață, La existență liberă și demnă.Prin acțiunile sale larg răsunet pătrunse de tă,răspundere față de soarta umanității, prin consecventa și tenacitatea
de internațional, cea mai înal-

cărbune peste planînaltul forum al democrației muncitorești iuționare. Congresul lll-lea al oamenilor cii din industrie și sectoare economice, s-a desfășurat sub nul înaltei răspunderi față de destinele țării, miile de reprezentanți ai oamenilor muncii de pe tot cuprinsul țării, exprimînd voința noastră, â întregului popor, au reales în înalta funcție de președinte al Consiliului Național ăl Oamenilor Muncii, pe cel mai iubit fiu al națiunii române, pe secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Această realegere ne dă garanția unei dezvoltări, fără precedent și în continuare a țării noastre, ne asigură, și in viitor, o largă democrație sub auspiciile unei participări recte a muncii burilor plinirea rîrilor istorice ale greșului al tidului.

re voal muri- alte care sem-

dial la conducerea tre- obștei, la înde- ncabătută a hotă-Con-XlH-lea al par-
fiecărui om

Nicolae 
miner, șef 

'■ I.M.
andrașic, 
de brigada 
Paroșeni

ta

(Continuare în- pag. a 2-a)

Am urmărit cu prbfundă emoție și cu niindrie pa- i triotică magistrala cuvântare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, la Congresul al lll-lea.al oamenilor muncii, marele forum al. democrației muncitorești revoluționare. A-lături de toți oamenii muncii din patria noastră, noi constructorii, împărtășim bucuria pentru realegerea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu în înalta funcție de președinte al Consiliului Național al Oamenilor Muncii, revoluționarul încercat ca-

re conduce cu clarviziune și cutezanță destinele națiunii pe calea luminoasă a socialismului, a bunăstării și păcii. Strălucita cUvîntare rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu de la înalta tribună a celui de-al treilea Congres ăl oamenilor muncii, constituie un magistral program de acțiune pentru înfăptuirea’ istoricelor hotărîri ale Congresului
Dumitru POSTOLACHE, 

șef echipă zidari, brigada 
10, A.C.M. Petroșani

(Continuare în pag. a 4-a)

care militează pentru înlăturarea primejdiei nucleare, pentru -făurirea linei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră, tovarășul N i c o 1 a e Ceaușescu, inițiatorul și promotorul politicii externe a României socialiste, apărătorul dîrz și neînfricat al dreptului sacru al popoarelor la dezvoltare liberă și independentă, la progres și bunăstare, , s^a impus în conștiința întregii omeniri ca un strălucit luptător pentru împlinirea idealurilor de înțelegere, colaborare și prietenie între toate riați- . unile lumii, ca un și neobosit Eroj.1 al Păcii.Congresul dă cej mai înaltă apreciere magistralei cuvîntărl rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu și. își exprimă deplina a- deziune față de noile propuneri de pace ale conducătorului partidului și statului nostru, pătrunse, de cea mai mare responsabilitate pentru destinele poporului român, ale tuturor popoarelor lumii, care ilustrează în modul cel mai elocvent consecvența inițiativelor și eforturilor sale pentru reluarea politicii de destindere, pentru asigurarea păcii. înțelegerii și colaborării între toate națiunile lumii.Dînd- expresie voinței nestrămutate a întregului popor român, de a-și făuri cutezătoarele sale . planuri și programe de dezvoltare economico-socială, do a

mare

(Continuare în pag. a 4-a)

(Continuare în pag. a 2-a)Revenim la I. M. Barbăteni
Brigada condusă de Au rel Șdșoi — una dintre for

mațiile cu bun renume la mina Uricani. In cadrul 
sectorului III A, al minei, brigada a obținut și în 
luna august rezultate superioare sarcinilor de plan.

Foto: Al. TATAR

Pentru cocserîile 
țării

Promovarea tehnologiilor adecvate, condiție 
a eficienței economice rDeși la nivelul I.M. Bărbat em există rămîneri în urină față de plan Ta producția de cărbune, în ceea ce privește eficiența economii o-financiară se constată unele rezultate pozitive. „In primele 7 luni din a- cest an, perioadă pentru care avem calculele' încheiate — ne-a informat tovarășul Victor Răgușitu, contabilul șef al întreprinderii — ara înregistrat însemnate economii la' clic- vestea, lemn de mina.-

rice, care vizează întărirea răspunderii, mai buna gospodărire a resurselor care dispunem".Este evident că la nivelul sectoarelor există preocupare pentru sporirea e-
Ne-ain încadrat, în general, în normele de consum prevăzute pentru materiale. Ca urmare, cheltuielile la 1000 Iei producție au fost mai miei cu 178 lei decît cele planificate. Au fost realizate 4,3. milioane bene- ficienței, pentru buna, gos- , ficii peste plan. Activitatea podărire a materialelor,din luna august, putem sa par o problemă esențialăpentru asigurarea eficienței o constituie și promovarea tehnologiilor de lucru adecvate ioridițiilor de zăcăiiiînL Linia de front

.estimăm pe baza datelor de care dispunem, va’ diminua aceste rezltfltate bune. De aceea ne propunem. Să intensificăm ac-, țiUniLe politico-brganizato--

de din cărbune nu permite, în prezent, Utilizarea complexelor mecanizate. „Pentru introducerea unui complex mecanizat ar trebui să dispunem, conform cal- ' culelor de eficiență, de un abataj cu un front de cel puțin 150 ml — ne-a spus ing Gheorghe Modoi, direc
Viorel STRUȚ

(Continuare ii*  pag. a 2-a) j

Intreprinderea minieră Lupeni. cea mai mare furnizoare de cărbune pentru cocs din Valea Jiului și din țară, depune eforturi. . stăruitoare pentru creșterea continuă a producției realizate. Astfel, în această lună colectivele sectoarelor 1, II, IV, VII și ., < al carierei Victoria au obținut cele mai înseninate depășiri ale sarcinilor planificate. Din cadrulsectoarelor s-au remarcat în mod deosebit minerii de la I și II cu plusuri care se situează mire 311 tone și 267 de tone. Dar cea mai mare 
. i'... producție suplimentară a fost realizată in cariera Victoria — plus 3362 tone.La baza acestor succese au stat sporurile de productivitate care s-au materializai Ia nivelul întreprinderii la un plus ile 288 kg pe post.
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Pe agenda consiliilor populare
Noutăti din comuna Bănită

Preocupările de strin
gentă actualitate din co
muna Banița mobilizează 
efectiv lucrătorii consi
liului popular, depută
ții și cetățenii. Despre 
realizările din ultima pe
rioadă, am stat de vorbă 
zilele trecute cu tovarășa 
Olimpia Moroșan, vice
președinte al Consiliu
lui popular comunal, ca
re ne-a prezentat cîteva 
coordonate ale activită
ții desfășurate în comu
na Banița.

CONTRACTEContinuă, și în această perioadă, activitatea de predare la fondul centralizat al statului a a- nimalelor și produselor animaliere contractate. Se acționează . îndeosebi pentru onorarea contractelor la laptele de vacă și oaie care, după cum sîntem informați, se desfășoară conform graficelor . trimestriale. De asemenea, este pregătită, încă de pe acum, preluarea de la cetățeni a cantităților de carne de porc contractate pen
(Urmare din pag. I) torul întreprinderii. Dar în prezent nu dispunem în cărbune decît de abataje 

cil itingimi cuprinse între 70—90 m.l. Iată de ce acordăm o mare atenție lucrărilor de pregătiri".Intr-adevăr, lucrările de pregătiri și cele de investiții, după cum am constatat, se desfășoară în ritm susținut. Toate brigăzile care execută pregătiri și-au depășit în august sarcinile de plan. Ceea ce înseamnă că li se acordă a- tenția cuvenită. Intre timp, însă, zestrea tehnică din dotare în loc să fie o bază temeinică pentru .rea-. Uzarea unor ritmuri susținute de lucru, a unor randamente superioare celor atinse cu mijloacele tehnice clasice de exploatare este, de fapt,: o adevărată povară. Din cinci -combine
4>

pe care
Raid-anchstăMiercuri. 3 septembrie, ora 21.15. La postul de control de la Livezeni este oprit microbuzul 31 HD 8402, condus de Traian Codea. Se întorcea de la Vulcan. „Am dus pe un tovarăș inginer" — spune el. In mașină pasageri de ocazie. Autor al unui accident in județul Argeș, încă neelucidat, iată-1 din nou contravenient. Nu-i cam mult?. Printre alți peste 150 de conducători auto, testați cu apaiaiul alcoolscop, și Nicolae M i h u ț Tulea, conducătorul autoturismului 1 HD 989. Numai ce -deschide gura -spre aparat și aceșta semnalizează : prezența alcoolului. Dovadă certă că, aflîndu-se sub influența alcoolului, N.M. Fulea, nu avea ce căuta Ia volan. Și totuși, la acea oră tîr- zie (21,40),: a crezut că nu va fi depistat. In zadar...Cu același prilej sînt găsiți alți conducători care din neglijență (sau poate din alt motiv !) nu a- veau efectuată vizita medicală periodică. Intre ei conducătorii autovehiculelor 1 BV 6066, 2 HD 8039. Un alt conducător auto 3 DJ 388, după ce că nu 

avea talonul de evidenție
re a abaterilor, are o ati
tudine Ireverențioasă fa- 

tru fondul centralizat al statului.
INVESTIȚIIPrintre altele, planul de investiții ce urmează să fie realizat la Banița'-cuprinde'- și construirea a două blocuri de locuințe. Blocurile sint construite în regia Antreprizei de construcții căi ferate Petroșani, care execută o serie de lucrări de nrare amploare pe raza comunei, la dublarea liniei de cale ferată. Ixi această dată, se lucrează intens la a- coperișul blocului A, care se află intr-o fază revanșată de construcție. De asemenea, s-a început, construcția, prin turnarea elevației, la cel de-al doilea bloc, blocul B. Alături de constructorii de la ACCF, mobilizați de lucrătorii consiliului popular și deputați, cetățenii participa la săparea fundațiilor, „ amenajarea de terasamente. etc, reăiizîndu-și sarcinile la c ntribuția în muncă, prevăzută prin lege.de abata j, doar. trei <sînt în funcțiune. Dar la o a- nalizâ atentă, se poate spune că nici cele trei nu sint utilizate pe deplin. Una se află „in curs de introducere". Cea de-a doua, 

Promovarea tehnologiilor adecvatedin frontalul în care muncesc minerii din brigada lui Kovacs, nu funcționează „din cauza culcușului moale", după cum am aflat de fa ing. Constantin Cimpo- neru, șeful sectorului I A. Iar cea de-a treia funcționează, dar cu dese întreruperi din cauza, condițiilor grele de Zăcămțnt (infiltrații de apă). Pentru fiecare din cele cinci combine e- xistente în dotare se plătesc amortismente de cîte 9 300 Ici pe Iurtă, ceea ce 

o dorim ferită de evenimente ce contravin

«I

Dincolo de orice definiție, circulația ru. 
tieră este, în zilele noastre, o componen
tă a vieții noastre cotidiene. De aici ne
cesitatea de a asigura o fluență din ca
re, pe cit posibil, să dispară cuvîntul „ac
cident". Pentru aceasta însă este nevoie 
de multă preocupare și corectitudine în 
respectarea regulilor do circulație. Se 
cere un comportament de natură să se 
evite pericolul accidentului. Or, aici, nu
mai simpla pronunțare a cuvîntului „al. 
cool" este de natură a dărima acest ideal. 
Despre modul cum înțeleg unii conducă

tori auto să... ,,împace“(!?) paharul cu 
volanul, cit și despre alte aspecte care 
contravin încercărilor de a face ordine 
în circulația pe drumurile publice vom 
încerca să facem referiri în urma raidu
lui întreprins în zilele de 3 și 4 septem
brie. Au participat reprezentanți ai Bi
roului circulație ai Miliției județului Hu
nedoara și municipiului Petroșani: maior 
Traian Berbeceanu, pit. Constantin la- 
rioși, pit. Nicolae Buză, serg. maj. Viorel 
Andreica, serg. maj. Petru Mîrza și serg. maj. Gabriel Nica.ță de agenții de circulație.i mai...Amenda plătită l-a„liniștit".Continuăm raidul nostru, joi dimineața, prin- tr-o vastă acțiune în cursul căreia sînt testați cu a- păraiul alcoolscop peste 400 de. conducători auto. Dacă pînă în jurul orei 8 nu a fost găsit "nici un, contravenient, de la a- ceastă oră ei încep să-și facă apariția. Primul este Traian Zoicaș (31 HD 3316). Chefuind pînă noaptea tîr- ziu, ă făcut imprudența să urce la volan. Pe lîngă faptul că s-a ales cu permisul reținut (de remarcat că este prins băut la volan pentru a... patra oară !?) a perturbat și activitatea de la Depozitul central ILF Iscroni,. mașina fiind așteptată Ia încărcat 1 La numai două- trei minute distanță, aparatul tor iști circulație, mașina depistează doi trac- : nește spre garaj ! iată avînd „doza die cu- o altă anomalie;

UN NOU MAGAZINEa începutul lunii septembrie, răspunzînd cerințelor ridicate de cetățeni, în comuna Banița s-a deschis un magazin de desfacere a legumelor și fructelor. Magazinul, aparținînd Întreprinderii comerciale de stat pentru legume. și fructe Petroșani, dispune de mobilier și spațiu corespunzător și a început să desfacă primele cantități de legume și frUcte pentru cămările iernii. Apropo de iarnă, sîntem informați că la cantina ACCF de pe raza comunei s-au efectuat - însilozările legumelor și fructelor pentru hrana constructori- .Tor. De- asemenea, unitatea de alimentație publică,: în cadrul căreia se desface un mare volum de produse culinare, a înșilozat o mare parte din legumele necesare în perioada de iarnă,
Bujor MIRCESCUînseamnă mai mult de o jumătate de milion pe an!O situație deosebită o are complexul de susținere mecanizată. Acesta ' se află imobilizat în căpătui unei felii dintr-un fost a

bataj frontal din sectorul I A, unde a funcționat cu rezultate bune. Intr-o singură lună, după cum ne-a informat tovarășa Ana Ar- deleanu, de la stația de calcul a întreprinderii, se plătește amortisment în valoare de 1.18 453 Iei. A- nual, deci, se cheltuiesc 1 421.431, lei pentru amortizarea acestui utilaj nefolosit. „Am vizitat chiar astăzi abatajul în care se află complexul mecanizat — nc-a informat ing. Cim- 

raj.“ de origine... bachică. Aceștia au fost Dumitru Lăceanu (41 HD 848 — Direcția de drumuri și poduri Livezeni) si Ioan Sandor (41 HD 1741). Primul încearcă să ne convingă.a- firmînd cu tărie că nu a băut. Dovada însă este împotriva lui ICu același -prilej, iată și alti contra venien ti: Nicolae Silea (31-1ID 7472) face un ocol cu autobasculanta de 16 tone prin centru pentru a-și confirma foaia din ziua precedentă. Despre risipa de motorină nu suflă o vorbă ! Autobasculanta de 6 tone 31 HD 6782 aparține de AUTL Petroșani. In lipsa revizorului (?!) conducătorul auto iese pe poarta garajului cu mașina semănînd a... epavă I Urmarea ? După întîlnirea cu agenții de o por- Șiautobas

Imagini cu putere de simbol, privind armonioasa dezvoltare a orașului 
Vulcan. Foto: Gh. OLTEANU

Tot mai mult cărbune peste plan
(Urmare din pag. I)Magistrala expunere a tovarășului N i c o 1 a e Ceausescu, constituie pentru noi toți un însuflețitor program de muncă și acțiune.. . < ■ ’ . . ' "Pentru noi, cei care, ne desfășurăm activitatea în industria extractivă a cărbunelui, sarcinile des- 

poneru. Peste 70 la sută din echipament este în- tr-o fază avansată de degradare. De fapt, utilizabile sint doar motoarele, reductorul și combina".In condițiile în care combinele de abataj și complexul nu-și justifică existență în dotare, considerăm că se impun demersuri, la nivelul conducerii, CAI.V.J. pentru o redistribuire, către alte unități miniere, a" acestor utilaje. Sau, în 'cel mai rău caz. să se asigure conservarea cores- puhzăto’afe a acestor utilaje, pentru achiziționarea cărora s-au cheltuit și se cheltuiesc milioane de lei!lătă, deci, o altă concluzie care se impune, la l.M. Bărbăteni pentru redresarea producției : promovarea unor tehnologii de lucru adecvate condițiilor din linia de front e- xistentă! ‘ . 

prinse din cuvîntarea secretarului generai al partidului, reieșite din documentele adoptate de Congresul oamenilor muncii sint cel mai prețios îndemn spre o activitate mai susținută, mai rodnică.Sîntem o mină modernă, care s-a dezvoltat în cei mai fructuoși ani ai construcției noastre socialiste pe care, cu îndreptățită mîndrie patriotică, îi numim „Epoca Nicolae Ceausescu" și vom căuta să răsplătim eforturile făcute de partidul și statul nostru, personal de secretarul general al partidului, pentru o dotare teh-
„Vom construi

(Urmare din pag. I) al NU 1-lea al partidului, pentru ridicarea României pe noi culmi de progres și civilizație. împreună cu oamenii din echipa de zidari pe care o conduc, am participat în cei 21 de ani care au intrat în conștiința națiunii sub atît de semnificativa denumire „Epoca Nicolae Ceausescu", la construcția a mii de apartamente. Am văzut cu bucurie și satisfacție cum prin munca noastră au prins viață o-

In final, amintindu-i pe alți trei... viitori pietoni — Constantin Florea (21 NT 406), detașat de la Neamț; Nicolae Rădoi, profesionist (1 HD 6422) și Vaier Coriolan Prața (31 HD 1559) — care și-au prelungit prea mult cheful, ureîndu-se apoi la volan sub influența alcoolului, iată, încheind lista cu un performer... nedorit. După ce, cu două săptă- mîni în urmă, a-fost găsit băut Ia volan, ridicîn- du-i-.se permisul în vederea suspendării, conducătorul auto Dionisie Balla (SUCT Petroșani — secția Lupeni) se gîndește să-i „pună capac" „performanței" sale: iese la plimbare cu autobasculan ta 31 HD 8730 aflîndu-se în stare avansată de ebrietate. De altfel, în momentul cînd sergentul major Clheorghe Catargiu i-a deschis ușa, a căzut de la postul de pilotaj ca... un sac ! Cică, voia să meargă să lucreze in carieră 1
Așadar o listă întreagă 

de... iresponsabili! De ce 
alcoolul Ia volan ? Iată o 
întrebare ce trebuie să 
alarineze conștiințele, să 
pună în gardă, șă mobili
zeze pledoaria pentru ab
stinența alcoolului în ca
zul omului care conduce 
autovehicule.

Alexandru TĂTAW 

nică deosebită, prin- obținerea de noi și importante succese, prin realizarea exemplară a sarcinilor de plan, a angajamentelor asumate. Cărbune extras suplimentar — acesta este răspunsul nostru, al minerilor de la Paroșeni, la tot ceea ce a făcut partidul și statul nostru pentru ridicarea bunăstării întregului popor, în felul acesta ne exprimăm" bucuria de a-1 avea în fruntea Consiliului Național al Oamenilor Muncii pe cel mai îndrăgit fiu al țării, pe Minerul nostru de O- noare, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
mult, frumos**  biectivele de investiții, noi și moderne cartiere de locuințe, care fac viața oamenilor muncii din așezările Văii ^Jiului, mai bună, mai. bogată în împliniri. In perioada care a trecut de la începutul a- cestui an. echipa noastră a cîștigat Un loc de frunte în întrecerea socialistă. Dorința și voința noastră este ea, prin fapte de muncă, să ne menținem și în viitor printre fruntași, să construim mult, frumos și trainic, pentru oamenii muncii.

culanta de 16 tone 31 HD 7815 este îndrumată la... Vulcan spre, a i se repara pompa de injecție. Chiar nu are SUCT Petroșani condiții pentru așa ceva? Conducătorul auto Ion Marin (22 B 471) — microbuz IUGCCF, coloana Bărbăteni — nu a avut timp să completeze foaia, de parcurs (!?). Iată încă uh mod de a’ ■ .contraveni legii,v Conducătorul atito Aurel Șerban dă din umeri cînd este întrebat de ce din... 6 august autocamionul 016 BV 285 circulă fără număr de înmatriculare ? Nepăsarea se plătește și ea, nU-i așa ?• Veritabile faxuri... neomologate I Iată postura în care sînt. găsiți conducătorii auto de pe autovehiculele 31 HD 5995, 31 HD 6519, 31 HD 7560, 21HD 3756, 31 HD 8285, 21 HD 2286. avînd în cabină 3, 4 sau chiar 5 persoane.

M i ca 
publicitatePIERDUT legitimație ser- viciu si permis intrare în bancă, pe numele Rubaș Margareta, eliberate de Fabrica de produse lactate și Banca Națională Petroșani. I,c declar nule. (8772)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Badea Ion, eliberată de l.M. Pa- roșeni., O declar nulă. (8784) 'PIERDUT certificat opt clase pe numele Bahna- ru Aurica, eliberat de Școala generală tir, 5 Petroșani. II declar nul. (3737)

D E C E S E

FAMULI A Popa Vio
lei anunță cu durere 
încetarea din viață a 
dragei lor

POPA LAURA (LILI)
înmormântarea, marți, 

9 septembrie. Corte
giul funerar pleacă de ' 
la domiciliul din Petro
șani.

ASOCIAȚIA sportivă 
„Minerul" Aninoasa re
gretă dispariția celui 
care a fost component 
al echipei

MARCEL GOLGOȚIU 
Sincere condolean

țe familiei Indeiiăte* *

/
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DE LA O DUMINICA LA ALTA
2500 de ani de la primele lupte ale poporului

geto-dac pentru libertate și independență

Pravățul dințiiAniversarea a 2500 de ani de la primele lupte ale poporului geto-dac pentru libertate și independență ne . prilejuiește o nouă investigație a toponimiei Văii Jiului. Vom stărui îndeosebi asupra o- ronimelor și hidronimelor provenite din substantive comune polisemantice, cu etimologii multiple, ca
re atestă deci nu numai substratul prin denumire, ci și ulterioarele, sale influențe. Ne preocupă îndeosebi Șureanul, seria toponimică care relevă componența obștei și famili
ei geto-dace și romane : 
AUșeluI, Moșiei, Dobraia, 

Diței, Brătcuș, Brateș, Brețc,
Fata, Fetița, Sușu, Bătri- 
na, Boșorogu, Druglu, Mi- 
riașul. Voineagul, Voinea- 
sa, Micaia, Călina, Seciu, 
Mîndra, Badea, Diuhiu, Ti- 
țianu, Jupîneasa, Burdești, toponime care „roiesc" în Paring, Vîlcan și Retezat.Tn preajma stinelor dacice de la sud și sud-est de. Sarmizegetu- sa lui Decebal, trei toponime besc" despre 

de întemeiere străvechiului nesc și Cîmpa, cărora le putem adăuga substantivul comun știută, întîlnit în a- ceastă zonă cu prilejul o- biceiurilor de,nuntă.' Cînd

al obștei (1)am
Pravățul în 
Strîmbului — furi și două riurj în rean — subliniam omonimia . Pravăț. cu moștenit din latină 
strîmb, care a rezistat fața substantivului 
prav adică... drept(ul), antonim. Lărgind aria vestigației, dar, mai în urma lecturii cărții lingvistului Vasile Ioniță „Metafore ale graiului din Banat" (Editura Facla, 1985 am descoperit un sens arhaic al substantivului comun — stîlp, par, proptea, care, „a căpătat", prin metonimie, înțelesul de 

tar, adică teritoriu 
cat de pravețe, stîlpi hotar.

semnalat prima oară preajma _ două vîr- Șu-

cetăților șise întîlnesc care „vor- momentul al sat vetreiromâ-
— Pravăț, Pociumb cărora

ho- 
mar- de . Mai întîlnim sensurile de călăuză, normă ju

ridică sau religioasă, iar, ca adverb, aproape, ală
turi. Cuvîntul a pătruns și în mineritul Banatului, însemnînd galeria de sus
ținere orizontală în mină sau puțul vertical. Cu sensul de ctitor al obștei 
și familiei de moșie, moș
tenire, zestre etc, pe care îl vom explica într-un viitor articol, pravățul este sinonim cu pociumb, 
știomp, știump, știup numele satului Cimpa orașul Petrila.

(Va urma)
Ion VULPE

Cititorii foto

PROCESOR

DISCO TOPSR (33)MUZKĂ CA: I. Vis de Urziceanu; 2. ochi de foc .— Compact ; 3. un simplu joc ; 4, Legenda — . Fericirea are Carmen Rădu-
ROMÂNEAS- vară — Aura Păsări cu ' ; 3.

și.,, din
Specialiștii sovietici au realizat un procesor care poate executa1,06 miliarde de operațiuni pe cundă.Cu ajutorul unor menea procesoare, tează agenția TASS,poate ridica considerabil productivitatea computerelor.

. MNGURATIC"
Foto : Tatiana B.

lescu.MUZICA1. Atlantis (S.O.S. For dern Talking;— Mike Mareen;For Love •Miller; 4. Super Oliver Onions; 5. Hasta La Vista — Manuel Deleo.ACTUALITĂȚI :Bitman, fostul voal grupului „Iris" -ognito" cîntă acum eu grupul „Holograf". Pe scena Festivalului de la Mamaia, au cîntat . hors-concurs, alături de Corina Chiriac , și membrii formației A- custic din Petroșani. Și un răspuns ci t fiorului Alexandru Lespedean din can : evident, chiar aveți peste 40 ani puteți deveni prieten al Disco Top-ului nostru. Nu cunoaștem adrese de cintăreți.
DISC-JOCKEY

STRĂINĂ : Is Calling Love) — Mo- 2. Love 3.Grant Noses

Vul- dacă
se-.ase-re lase

18. GODEFROY HEATHCOTE
East Central Times 1889 
Premiul I

Un emoționant omagiu cinematografic

Un număr relativ mare de amatori de șah sau interesat de condițiile de desfășurare a noului nostru concurs de dezlegări. Concursul șe ■ va ’ desfășura pînă la sfîrșitul anului, și va cuprinde 17 probleme. Soluțiile trebuie trimise pe adresa redacției în termen de șase zile de la data publicării problemei. Punctajul va fi stabilit pentru fiecare -problemă în parte, în funcție de complexitate, a- eest lucru fiind precizat de fiecare dată. Soluțiile problemelor 17 și 18 se primesc pînă la data de 13 septembrie 1986. data poștei. Pentru problema 17 se acordă 5 puncte — două pentru cheie și cîte unul pentru fiecare din cele, trei variante, iar pentru problema 18 se acordă 8 puncte •— două pentru clieie și cîte unul pentru fiecare din -cele șase varii-, ante.O latură a speologilor din Clubului „Piatra vizează, și nu în rînd,protejarea seților naturii pe le etalează stice din Văii Jiului, numite ca ’ Tecuri — adevărat ment al naturii - flă de altfel încredințate în custodia clubului. Iar speologii din acest colectiv plin de inițiativă se străduiesc fără preget să-și îndeplinească, .menirea de protectori ai peșterilor.Una din modalitățile folosite în acest sens de speologi o constituie propaganda turistică. Prin intermediul ei, publicul amator de drumeții în locuri cu. monumente ale naturii este pus la curent în o peșteră pre noile cute prin ploratorii ei în adîncul enigmatic

activității cadrul Roșie1* ultimul f rumu- inestimabile ale care aceasta în zonele car- împrejurimile Peșteri recea de la monu- se a-

detaliu despre sau alta, des- 
descoperiri fă- activitățile ex- întrepi inse de

'tiz Zr A
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Alb: R12, Dhl, Tg6, Nel, N117, Cf7, pioni c4, g3.
Negru: Rf5, Cg2, pioni c3, g7. h2.Albul începe și dă mat în două mutări.

Viorel DIACONUal grotelor. Dar conținutul propagandei turistice făcute de speologi nu se mărginește doar la avizarea publicului cu privire la valoarea (științifică, economică, tu-
• xecutat cu o frumoasă grafică) urmează să fie montat la intrarea în peștera Tecuri, un altul (recomandînd același interesant obiectiv turistic) va putea fi văzut pe

In folosul
orientării turiștilor

ristică sau de agrement) a unei peșteri, ci, mai mult, abordează cu necesară insistență și aspecte — deloc de neglijat — ale îndatoririi patriotice de a ocroti aceste valori făurite de natură. Un singur exemplu: speologii. de la „Piatra Rojie" au în plină pregătire mari panouri de propagandă turistică, cu Un astfel de conținut, pe care și-au propus să amplaseze într-o zonă mare atracție pentru materii de drumeții, nul dintre panouri

nati-Si- la se ra-și poteci zona car-

le cu a- U- (e-

niarginea șoselei onale Petroșani meria, în punctul de Crivadia din care rnifică drumuri de acces, spreștică vizată. Ce se- poate afla din înscrisul de pe aceste două panouri ? Turiștii neavizați voi’ putea cunoaște locul, distanța de parcurs și alte detalii despre peșteră, precum și condițiile de vizitare. Mai mult; drumeții ce șe abat pe cărările ce duc spre peșteră, beneficiază de un ghid Tn persoana caba-

Peliculele despre război , și iubiri distruse de oar- ba-i trecere avertizează și zguduie conștiințe. Genul are trecere la public pentru spectaculosul său și pentru forța sa emoțională.Sergiu Nicolaescu —- regizor de înaltă profesi- onalităte, adorat de public și privit supervigi- lent de critică — mizează pe toate acestea însu- flețindu-le prin portretele autentice de meni simpli, filtrînd tul prin ochiul celor linia întîi, care-și frîrig t r e p t a tdividualitatea intr-un extraordinar „portret colectiv". Colabora- ..rea sa cu •scenaristul Titus Popovici a dus la un film de mare tensiune, . încărcat de suflu patriotic, concentrat în Situații și dialoguri, lipsit de grandilocvență, construit ca o simfonie;Evenimentele, cronologic, dinluptelor/ sînt așezate mereu sub semnul zilei victoriei, a primei zile de

pace care, pentru tragicul, absurdul războiului, poate fi ultima zi de viață. Dar, războiul nu este urmărit doar prin aspra încleștare a bătăliilor, ci și priit destinele personajelor — sublo
Actualitatea pentru 
iubitorii celei de-a 

șaptea arte

: virilQ deve-Șap-

oa- to- din. răs- in-

văzutemiezul

cotenentul floria Lazăr, sergentul Șaptefrați, generalul Marinescu, tînă- ra studentă Silvia, orfanul Mărcuș — neiertător marcate de lecțiile de viață și moarte. Aceste personaje sînt și centrele de interes- ale filmului și prestația actorilor le subliniază. Valentin U- rițescu, Sergiu Nicola- escu — în rolul generalului — debutantul George Alexandru, Anda O- nesa, Mircea Albulescu, Ion Besoiu — lista trebui să cuprindă trega distribuție — al.zecză personaje ar• îri- re- 'me-

morabile, pline de tuți și . înțelepciune, frumusețe morală, nirid, ca sergentul tefrați, personaje-simbol, figuri de sine stătătoare în galeria personajelor de război.Montajul alert al secvențelor, unghiurile de filmare inteligent alese creează impresia de autentic pe care înuziea lui Adrian Enescu o învăluie intr-o aură eroică.Intre spectaculosul bătăliilor de tancuri, fernul tranșee lor și bUrătoarea lume a mentelor omenești, giu NicolaesCu ză un echilibru confirm;”! „calitățile general".„Noi, cei din linia întîi" este un emoționant omagiu cinematografie adus zecilor de mii de soldați români . căzuți la datorie în ultimul război mondial și prima viziune de ansamblu asupra participării armatei, române la luptele coaliției antihitleriste.
Gheorglie POGAN

in- tul- senti- Ser- realizea- care-i de

oierului de la cantonul 
silvie Tecuri — Bojița.in fine, cel de-a! treilea panou de propagandă turistică se află, de asemenea,- în lucru și vă fi implantat, tot pe marginea șoselei naționale, în apropierea „Turnului de pază” de la Crivadia, veștigie a vestitelor construcții de apărare durate de strămoși pe această vatră milenară de istorie, care merită cu prisosință a fi cunoscute și tratate cu tot respectul cuvenit de către toti cei ce poposesc m acest loc eu adinei rezonanțe în trecutul glorios al neamului nostru.Așadar, prin inițiativa și contribuția de inimă a speologilor, monumentele naturii și ale istoriei de pe aceste străvechi meleaguri românești vor putea fi. mai bine cunoscute, dar și o- crotite pe măsura valorilor inegalabile pe care le reprezintă pentru patrimoniul național.

I. BA LAN

Imagine ce dorim s-o păstrăm nealterat», 
transmitem generațiilor \iitoare.

Foto: Romuluș VENȚEL
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Lucrările Congresului al III-lea al oamenilor muncii
(Urmare (lin pag. I). - dă mîndrie patriotică - și- aleasă recunoștință pen-", mult sti- . conducă- gener'al altru realegerea matului nostru tor, secretarul partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în înalta funcție de președinte al- Consiliului Național al Oamenilor Muncii, garanție sigură a mersului ferm al României pe drumul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și al comunismului.•Totodată, în telegrame, oamenii muncii își exprimă adeziunea deplină față de ideile de inestimabilă valoare cuprinse în magistrala cuvîntare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, rostită de la înalta tribu

nă a congresului — larg și reprezentativ forum al democrației noastre socialiste — și se angajează să acționeze cu toate forțele, neprecupețind nici un e- fort, pentru îndeplinirea exemplară a planului pe anul în curs, a prevederilor cincinalului 1986-1990, a indicațiilor, sarcinilor și orientărilor date dc secretarul general al partidului.Vă propunem, stimați to- * varăși, să fiți de acord șă adresăm cele mai calde mulțumiri tuturor pentru telegramele trimise congresului nostru.In sală răsună puternice și vii aplauze, parti- cipanții la congres alătu- rîndu-se, din toată inima; gîndurilor și sentimentelor de nețărmurită stimă și recunoștință pe care oamenii muncii. întreagă, națiune le reafirmă, în a-ceste telegrame, față de conducătorul iubit al partidului și statului nostru, pentru tot ceea ce a făcut și face spre -.binele țării și al poporului român.Au fost reluate, apoi, dezbaterile în plen asupra problemelor înscrise pe Ordinea de zi.Au luat cuvîntul tovarășii Cornel Pacoste, vice- prim-ministru al guvernului, Titus Crudu, prim- vicepreședintele consiliului oamenilor muncii de la întreprinderea de utilaj chimic „Grivița Roșie" — București, Gheorghe Stoica, prim-secretar al Co

mitetului județean Dolj al P.C.R., Gligor Urs, prim- vicepreședintele consiliului oamenilor muncii de la Combinatul metalurgic— Cîmpia Turzii, județul Cluj, Jenică Bălan, președintele Uniunii județene a cooperativelor meșteșugărești Vrancea, Eugenia Leonhard, președintele consiliului oamenilor muncii de la întreprinderea tex-. filă ' ' " . i 'biu, loan Avram, președintele cere giei Electrice, : Alexandru Gagu, prim-vicepreședin- tele consiliului oamenilor muncii de la întreprinderea „Progresul" — Brăila, Iosif Szasz, prim-secretar al Comitetului județean Harghita al P.C.R., Elena Savu, președintele Consiliului oamenilor muncii de la întreprinderea ' textilă „Dunăreană" — Giurgiu, Ion Stan, președintele consiliului oamenilor muncii de la Întreprinderea de sîrmă și produse de sîrmă— Buzău. loan Pășcuță, președintele consiliului oamenilor muncii de la întreprinderea de armături industriale din fontă și oțel — Zalău, județul Sălaj, Petre Răducariu, președintele consiliului oamenilor muncii de la întreprinderea „23 August" —• București, și Ion Radu, prim-secretar al Comitetului județean Brasov "'al P.C.R.La dezbateri, în plen și în consiliile pe: ramuri de activitate, au luat cuvîntul 607 tovarăși. A- preciind că în centrul dezbaterilor au fost abordate pe larg toate problemele înscrise pe ordinea de zi, luînd cuvîntul reprezen-' tanți din toate ramurile și domeniile activității economice, Congresul a a- probat sistarea discuțiilor.La propunerea prezidiului, participanții • au aprobat-, în unanimitate, într-o atmosferă de înaltă vibrație patriotică, Ho- tărîrea cu privire la adoptarea cuvîntării tovarășului Nicolae Ceaușescu, rostită în deschiderea lucrărilor Congresului, ca program de muncă și acțiune al tuturor oamenilor mțineii, al întregului popor, jnanifestîndu-și coli

Cisnădie, județul Si-consiliului de condu- al Ministerului Ener-

vingereă că aplicarea ne- cii. Așa cum se știe, con- abătuta în viață a impor- . ferințele județene ale oamenilor muncii au propus 1 59.1 de candidați, propuneri examinate și a- probate și în consiliile pe domenii de activitate.In Unanimitate, a fost aprobată componența nominală a Consiliului Național al Oamenilor Muncii.Au fost aleși, în unanimitate, prim vicepreședinții, vicepreședinții și secretarii Consiliului Național al Oamenilor Muncii, care, potrivit legii, fac parte din Biroul Executiv al Consiliului Național al Oamenilor Muncii. De asemenea, au fost aleși mem- brii Biroului Executiv al Consiliului Național al Oamenilor Muncii.Intr-o atmosferă de mare entuziasm, a fost adoptată, în unanimitate, Hotă- rîrea-Chemare a congresului, adresată tuturor oamenilor muncii din noastră.Cei 11 000 . de panți au .adoptat, nimitate, în aceeași atmosferă de puternică însuflețire, Apelul Congresului al III-lea al oamenilor muncii din Republica Socialistă România pentru dezarmare nucleară și generală, pentru pace și Hotărîrea celui de-al III- lea Congres al -oamenilor muncii din Republica Socialistă România cu privire la reducerea cu 5 la sută a armamentelor, efectivelor și cheltuielilor militare și organizarea u- nui referendum.S-a scandat, minute în șir, „Ceaușescu — Pace !“, „Dezarmare — Pace l“. Delegații și invitații au exprimat totala adeziune a oamenilor muncii, a întregii națiuni lă politica externă a partidului și statului nostru, înalta prețuire față de strălucita activitate desfășurată pe plan internațional de secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, față de contribuția sa remarcabilă la promovarea nobilelor i-

fantelor orientări, indicații și sarcini cuprinse > în acest document programatic va contribui la ridicarea patriei noastre pe noi trepte, de civilizație socialistă și comunistă.Ultima ședință a . Congresului s-a desfășurat sub conducerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist ședințele cialiste ședințele țioilal al cii.In unanimitate, parti- cipanții la Congres au adoptat documentele înscrise pe ordinea de zi: Raportul asupra modului în care se acționează pentru ~ ■ • • • a pe ce

concentra eforturile creatoare în direcția dezvoltării libere, independente pe calea progresului economic și social.
Primit cu deosebită în

suflețire și căldură, cu ce
le mai alese sentimente de 
dragoste și stimă, a luat 
cuvîntul, în încheierea la*

pre-Român, preRepublicii So- România,Consiliului Na-Oamenilor Mun-pre-

ficare a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism.Cel de-al III-lea Congres. al oamenilor , muncii ia sfîrșit prin intonarea Imnului Frontului Democrației și Unității Socia- _________ _ __ ______________ ... liste — „E scris pe trico- 
crărilor congresului, toVa- lor unire".
rășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, președintele Consiliu-

înfăptuirea integrală prevederilor planului anul 1986 și măsurile se impun în vederea mobilizării tuturor muncii pentru rea planului național unic de dezvoltare economico- socială a României în cincinalul 1986-1990; Programul privind înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român pentru dezvoltarea intensivă a economiei naționale în perioada 1986-1990; Raportul asupra modului în care se aduc la îndeplinire prevederile Programului privind îmbunătățirea nivelului tehnic și calitativ al produselor, reducerea consumurilor de materii prime, de combustibil și energie și valori- carea superioară a materiilor prime și materialelor; Programul privind perfecționarea sistemului de finanțare și creditare a activităților economice și a normativelor economico- financiare; Programul de creștere a nivelului de trai în perioada 1986-1990 și de ridicare continuă a calității vieții; . Propunerile pentru îmbunătățirea unor prevederi ale legii privind Congresul și conferințele județene ale oamenilor muncii, alegerea și atribuțiile organelor aces- dealuri de pace, înțelege- tora. ’ •>. ... <■Trecîndu-se la următorul punct al ordinei de zi, a fost ales Consiliul Național al Oamenilor Mun-

oamenilor îndeplini- partici- în una-

re și rodnică colaborare, la edificarea unei lumi mai drepte și mai bune, fără arme și fără războaie, în care popoarele să-și poată

In aplauzele și ovațiile participanților, un grup de pionieri a urcat la prezidiul congresului și a oferit, cu emoție, tovarășului 
nia, președintele Consiliu- Nicolae Ceaușescu, tova- 
lui Național al Oamenilor rășei Elena Ceaușescu bu- 
Muncii.Cuvîntarea conducătorului partidului și statului nostru a fost urmărită cu multă atenție, cu deplină Satisfacție și aprobare, fiind subliniată, în repetate rînduri, cu îndelungi a- plauze, ovații și urale.In aceste momente deosebite ale încheierii lucrărilor marelui forum al clasei noastre muncitoare, al democrației muncitorești, revoluționare, par- ticipanții au aclamat, din . tarului său general, a panou, cu putere, pentru triei noastre socialiste,partid și secretarul său general, pentru eroicul popor român, pentru patria noastră socialistă, liberă, demnă și înfloritoare. S-a scandat cu înflăcărare „Ceaușescu — P.C.R.!“, „Ceaușescu și poporul i“, „Stima noastră și mîndria, Ceaușescu — România!". Au' fost reafirmate vibrant simțămintele de dragoste fierbinte și încredere nestrămutată în partid și secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de numele căruia se leăgă nemijlocit toate marile izbînzi înregistrate de România în glorioasa epocă inaugurată de cel de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român.In același timp, s-a dat expresie voinței întregului popor de a înfăptui, cu dăruire și abnegație revo.- luționară, orientările și indicațiile date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, hotărîrile adoptate de cel de-al III-lea Congres oamenilor muncii, de transpune în viață în mod exemplar obiectivele isto- destinele țării, ale națiu- rice stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului, mărețul Program de edi-

al a

HOT iR ÎRE A H

cu privire la adoptarea cuvîntârii tovarășului 
Nicolae Ceausescu

Congresul al
(Urmare din pag. I)

- rostita la
III-lea al oamenilor muncii

chete de flori.La ieșirea din sala congresului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena . Ceaușescu au fost salutați cu aceeași căldură și însuflețire de mii,, și mii de locuitori ai Capitalei. Cei prezenți purtau ale tovarășului Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu, steaguri tricolore și roșii, pancarte pe care se puteau citi urări la adresa partidului și secre-
portreteNicolae

Parcurgînd pe jos aleea principală a Complexului expozițional din Piața Sein, teii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost aclamați și ovaționați îndelung de bucreșteni. S-a scandat cu însuflețire „Ceaușescu P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul I", „Stima noastră și mîndria, Ceaușescu —- România !“, „Ceaușescu — Pace !“. Formații corale interpretau cîntece patriotice, revoluționare. .Pionieri și șoimi ai patriei, tineri și tinere s-au apropiat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu oferindu-le, cu afecțiune, flori. «Această entuziastă manifestare a dat o nouă și înaltă expresie sentimentelor de profundă dragoste și prețuire ale întregului popor față de tovară-- șui Nicolae Ceaușescu. pentru înțelepciunea, dăruirea și cutezanța revoluționară cu care conducenii, spre orizonturi tot mai luminoase de progres și civilizație, spre comunism.
O T Ă RÎREA

celui de-al III-lea Congres al oamenilor muncii
(Urmare din pag. I)

re sînt fundamentate sarcinile majore ce revin consiliilor oamenilor' muncii, clasei noastre muncitoare, oamenilor de știință, tuturor făuritorilor de bunuri materiale și spirituale în actuala e- tapă de dezvoltare a societății românești, cuvîn- tarea tovarășului Nicolae Ceaușescu constituie un amplu și însuflețitor program de acțiune pentru trecerea la dezvoltarea interisivă a economiei naționale, organizarea conducerea întregii tivități mai noi inței și tarea și prietății
și ac- pe baza celor cuceriri ale ști- tehnicii, dezvol- întărirea pro- socialiste, aplicarea fermă a principiilor autoeonducerii muncitorești și 'a noului mecanism economico-finan- ciar, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al producției, creșterea efi-

cienței întregii ecorid- ■ mii, garanția cea maisigură a îndeplinirii neabătute a obiectivului strategic privind trecerea Româniâi într-un stadiu nou, superior de dezvoltare economico- socială, a transformării ei, în perspectiva anilor 2000,. într-o țară socialistă multilateral dezvoltată, în care se vor manifesta cu tot mai multă putere principiile comuniste dc muncă, de repartiție, dc viață, de etică și echitate revoluționară.Congresul dă o vibrantă. expresie sentimentelor de nețărmurită dragoste și aleasă recunoștință pe care comuniștii, întreaga națiune le nutresc față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului, eminent revoluționar și patriot înflăcărat, ctitorul României moderne, luptător neobosit

pentru, edificarea unei înalte civilizații liste și comuniste pământul patriei, pentru o lume a păcii, înțelegerii și colaborării. Congresul dă glas hotărîrii unanime a eroicei noastre clase muncitoare, a tuturor oamenilor muncii, de a acționa cu toate forțele, în spirit revoluționar, pentru transpunerea exemplară în viață a Programului partidului, a mărețelor obiective și programe de dezvoltare intensivă a .economiei naționale și realizare a unei noi calități a muncii și vieții întregului popor, pentru ridicarea necontenită a României socialiste, liberă, suverană și independentă, pe culmile luminoase ale progresului, civilizației și bunăstării, pentru înfăptuirea visului de aur — comuniSihul.

socia-
pe

lor, armamentelor și cheltuielilor militare, cel de-al III-lea Congres al oamenilor muncii din România susține, în Unanimitate, a- pelul adresat tuturor statelor din Europa de a trece la o reducere cu cel puțin 5 la sută a înarmărilor, chiar înaintea realizării unui acord corespunzător în acest domeniu. Cei 11 000 de participanți la înaltul forum al democrației muncitorești, revo- ' . 7 .. ... ., .... . i CUvoința și. hotărîrea întregului popor, aprobă cu deplină satisfacție noua înlăturării - inițiativă a tovarășului pentru Nicolae Ceaușescu ca România să treacă, pînă la sfîr- șitul acestui an, la reducerea cu 5 la sută a armamentelor, efectivelor și cheltuielilor militare. Congresul oamenilor muncii își exprimă acordul total ca această propunere să fie supusă întregului popor pentru a hotărî, în cadrul unui referendum, asupra trecerii la reducerea unilaterală, cu circa 5 la sută, a armamentelor, efectivelor și cheltuielilor militare ale țării noastre.Congresul oamenilor muncii își exprimă ferma co'n-

trăi într-o lume a păcii și înțelegerii internaționale, marele forum al democrației muncitorești, revoluționare Susține și aprobă, cu deplină satisfacție și înaltă mîndrie patriotică noua și strălucita inițiativă de pace prin care tova-- rășul Nicolae Ceaușescu, de la. înalta tribună a Congresului, adresează șefilor de state și guverne, oamenilor politici, tuturor po- luționare, în consens poarelor chemarea de a acționa, împreună cu toate forțele iubitoare de pace, în vederea î armelor nucleare, j ..salvarea Europei, a întregii omeniri de la distrugere, pentru apărarea dreptului suprem al oamenilor la existență liberă și demnă, la viață, la pace.In lumina aprecierii profund realiste a secretarului general la partidului, președintele Republicii, privind necesitatea trecerii, în cel mai scurt timp, la măsuri concrete, efective de • dezarmare, prin adoptarea de către unele . state, inclusiv socialiste, a unor măsuri de reducere unilaterală a efective-

vingere că adoptarea unei- asemenea măsuri nu pune în nici un fel în pericol securitatea vreunui stat, ci, dimpotrivă, deschide calea trecerii la negocieri serioase, constituind dovada concretă a voinței statelor europene de a acționa pentru dezarmare și pace, corespunzător intereselor și aspirațiilor vitale ale tutur^f popoarelor continentului nostru, ale întregii omeniri.Congresul își exprimă convingerea nestrămutată că noua inițiativă de pace a României, a președinte- < lui Nicolae Ceaușescu, iz- vorîtă din profundul umanism al orânduirii noastre socialiste, se va bucura de un larg ecou în rîndul oamenilor muncii, al tuturor popoarelor, al forțelor progresiste și democratice de pretutindeni, că aceasta se va înscrie ca o acțiune politică cu amplă rezonanță mondială, în deplin consens cu nobilele o- biective ale Anului Internațional al Păcii, cu aspirațiile supreme de progres, înțelegere, securitate și pace ale tuturor națiunilor lumii.
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