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Sub presedinfia tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele 

Republicii Socialiste România, președintele 
Consiliului National al Oamenilor Muncii, 

ieri dimineață au început în Capitală 
lucrările marelui forum al democrației 

noastre muncitorești
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Congresul consiliilor oamenilor munciiSub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, președintele Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii, miercuri dimineață au început în Capitală lucrările celui de-al doilea Congres 
al consiliilor oamenilor muncii din,industrie, construcții, transporturi,. circu
lația mărfurilor și finanțe.Grandioasă manifestare politică, Congresul reunește reprezentanți ai oamenilor muncii din întreaga țară, delegați aleși în adunările generale din întreprinderile industriale, de construcții, transporturi. din circulația mărfurilor și finanțe, dovedind u-se cel mai reprezentativ forum democratic al clasei muncitoare, clasa conducătoare a societății. In același timp. Congresul constituie o nouă și grăitoare expresie a perfecționării vieții eco- nomico-sociale, a activității organelor de conducere colectivă, a afirmării tot mai puternice a forței și capacității clasei noastre muncitoare în 'conducerea destinelor întregii națiuni.Pavilionul central al Complexului expozițional din Piața Scînteii, care găzduiește lucrările marelui forum, este împodobit sărbătorește. Drapele roșii și tricolore încadrează portretul tovarășului Nicolae Ceaușescu. Pe rotonda pavilionului sînt înscrise urările „Trăiască Partidul Comunist Român, în frunte cu secretarul său general, tovarășul . Nicolae Ceaușescu", „Trăiască și înflorească patria noastră liberă și independentă, Republica Socialistă România*', „Trăiască unitatea în

tregului nostru popor în cadrul Frontului Democrației și Unității Socialiste".La lucrări participă, în caii tale de invitați, membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători de instituții centrale, organizații de masă și obștești, activiști de partid și de stat, personalități ale vieții noastre științifice și culturale.Sînt de față șefii misiunilor diplomatice acreditați Ia București, precum 

și corespondenți ai presei străine.La sosire, pe aleile Complexului expozițional. mii de oameni ai muncii bucu- reșteni au făcut tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu o caldă și entuziastă manifestare de dragoste șl înaltă stimă. Cei prezenți au a- elamat îndelung pe secretarul general al partidului, scăndînd cu însuflețire „Ceaușescu — P. C. R ", 
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Magistrala expunere a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, 

secretarul general al partidului, 
însuflețitor îndemn pentru o activitate 

productivă calitativ superioară 
Adeziunea noastrâ o susținem

mult cărbuneminei Paroșeni, de toți minerii țării ne exprimăm adeziunea noastră totală, lio- tărîrea noastră fermă de a înfăptui integral aceste obiective. Ca întotdeauna, ho- tărîrea ne-o susținem prin fapte. Am extras de la începutul anului peste prevederi, împreună qu brigada, 16 000 tone de cărbune. In urmă cu o zi, în ajunul deschiderii Congresului consiliilor oamenilor muncii, brigada noastră a rapor-
Titu TEACENCO, 

miner, șef de brigadă, meni- , 
bru al c.o.m. al I.M. Paroșeni

extrâgînd maiRealiste și deosebit de mobilizatoare au fost . îndemnurile făcute în magistrala cuvîntare. de -ieri de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, președintele tării, la Congresul celui mai înalt și democratic forum al oamenilor muncii privinri căile de accelerare a dezvoltării economiei românești în perspectiva cincinalului în oare am pășit. Din nou, dezvoltarea bazei e- nergetice conform ritmurilor înalte prevăzute prin hotarîrile Congresului al Xll-lea al . P.C.R, -s-a situat în centrul sarcinilor pe care tovarășul-secretar general le-a subliniat și cu acest prilej. Noi, .toți minerii din .brigada pe care o conduc, alături de întregul colectiv al

Angajare și răspundereAlături de întregul nostru popor, oamenii muncii din cadrul șantierului 3 de construcții Vulcan au ascultat cu deosebit interes și profundă satisfacție magistrala expunere prezentată ieri, la cel de-al II-lea Congres al consiliilor oamenilor muncii, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general ah partidului, iubitul și stimatul nostru conducător. Eveniment politic de maximă importanță, cu profunde rezonanțe și semnificații în viața țării și a poporului, înaltul forum al clasei noastre mun

citoare este întâripinaț de constructorii noștri cu fapte de muncă, cu angajare și răspundere față de sarcinile ce ne revin. Avem un program de construcții mobilizator. Congresul al II-lea al consiliilor oamenilor muncii jalonează cu claritate, într-un cadru profund democratic, direcțiile de. dezvoltare economi- co-socială a țării în actualul cincinal, sarcinile și îndatoririle care ne • revin. Ținem să ne exprimăm și cu acest prilej, din adîn- cul inimii, adeziunea noastră deplină la propunerea

(Continuare în pag. a 2-a) 
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales in înalta funcție de președinte al Consiliului Național al Oamenilor Muncii. Vedem în aceasta garanția înfăptuirii cu succes a Programului partidului, în interesul creșterii bunăstării întregului nostru popor, al înaintării României pe c;4- lea progresului și civilizației socialiste.

Ștefan FAZAKAȘ, 
maistru constructor, șan
tierul 3 Vulcan, Grupul <le 
șantiere Petroșani al T.C.II.

PRINOSUL FAPTELOR DE MUNCĂ DEDICATE ÎNALTULUI FORUM AL CLASEI MUNCITOARE

j Valențele vredniciei minerești în 
I bătâlia extracției mecanizate 
j a cărbunelui

La I. M. Lupen*

39000 tone peste plan
MIINE, IN TOATE MINELE

m străbătut, în zilele premergătoare Con
gresului consiliilor oamenilor muncii, „dru
mul” pe care nu cu mult timp în urmă, la mi- 

/ na Vricani, începuse introducerea in subteran — 
1 premieră în bazinul carbonifer al Văii Jiului — a 

celui mai modern complex mecanizat. Am fost aici 1 i pe urmele minerilor și, de ce nu, ale unor viitori e- s 
} roi ai „epopeei” pe care ne-arn obișnuit s-o numim J MECANIZAREA COMPLEXĂ A LUCRĂRILOR DIN I SUBTERAN. O epopee a progresului tehnic în mi- 
7 nerit care se înfăptuiește la îndemnul și cu sprijinul 
i partidului, al secretarului său general, tovarășul ț Nicolae Ceaușescu, în lumina mărețelor obiective în

scrise în documentele celui de-al Xll-lea Congres al 
partidului.

jțm mers pe „frontul” vredniciei și price-
, fi perii minerești.i ...24 iunie 1981. Sintem la 400 m adîncime, în 
pîntecele Retezatului, în abatajul mecanizat din stro
fele 17—18. Aici, asistăm la cel mai însemnat și emo
ționant moment din viața minerilor de la Uricani — 
intrarea în funcțiune a celui mai modern complex

Constantin GRAURE, 
i Gheorghe BOȚEA

Cu depășirea de peste 3000 tone de 
cărbune extrase peste plan în luna iunie, în cinstea Congresului consiliilor oamenilor muncii, minerii din Lupeni au reușit să cumuleze de la începutul anului o producție suplimentară de 39 000 tone 
cărbune. Este rodul strădaniilor susținute ale minerilor pentru creșterea continuă a productivității muncii, indicator superior prevederilor de plan cu Peste 500 kg pe 
post.

Cea mai mare contribuție la noul succes au adus-o colectivele sectoarelor VI, V și II care înregistrează pe această lună producții suplimentare de 4300, 1700, respectiv, 1300 tone cărbune. Brigăzile care se situează în primele rîndurj ale întrecerii pentru mai mult cărbune sînt cele conduse de Pavel Bujor, Marin Ionescu, Constantin Popa, loan Budiliceanu, Vasile Rusu, Victor Butnaru și Eugen Vladar.In fotografie : brigadierul Eugen Vladar cu ortacii loan Bogdan și Petru Dan.

(Continuare în pag. a 3-a) J

Zi de producție 

mărităVoința unanimă a minerilor Văii Jiului de a cinsti cu fapte de vrednicie cit. mai ■ valoroase marele forum al democrației muncitorești — Congresul consiliilor oamenilor muncii'— s-a materializat in declararea zilei de mâine. 26 iunie, zi de producție 
mărită ia toate minele 
din bazin. Este o inițiativă minerească demnă do tradițiile Văii Jiului, menită să determine obținerea unor realizări de excepție în creșterea producției de cărbune.Deci, mîine, o mobilizare exemplară, in fiecare colectiv minier șj formație de lucru, pentru atingerea utior realizări de vîrf în creșterea producției, în livrarea unor cantități de cărbune cit mai sporite pentru satisfacerea cerințelor . economiei naționale !



2 Steagul roșu JOI, 25 IUNIE 1981

Secvențe din munca și viața tineretului
Pe șantierele acțiunilor patrioticeLa numai cîteva zile după ce au încheiat anul .școlar, elevii ciclului primar și gimnazial au început acțiunile de muncă patriotică pe șantierele repartizate. Pe baza unui grafic, zilnic cite 100 de elevi de la școlile generale nr. 1 și 7 Petroșani a- cordă sprijin constructorilor la lucrările de amenajare a noului stadion. Cite 20 de elevi de la Liceul, industrial Petroșani lucrează, de asemenea, zilnic la baza didactică din Paring a Școlii sportive. Alți elevi ca cei din Uricani și Lupeni îi ajută pe cons- . țructorj să ridice două noi . școli în aceste localități, Precum și la construcția de locuințe.

Bază sportivă

proprie

In tabărămari deșire firma-Zilele vacanței au început să se una după alta pe montul verii și iată că la redacție ne-au sosit vești despre bucuriile și desfătările pe care le trăiesc elevii. 37o de e- levi din Valea Jiului — copii ai minerilor, preparatorilor, energeti- cienilor, constructorilor de mașini — se află zilele acestea în taberele de la Snagov. Desna — Arad. Eforie Nord, ,Cravata roșie". Un loț de

220 copii veniți din județele Arad și și-au început mare în tabăra de Cîmpu lui Neag, ei drăgind foarte mult ceste pitorești locuri la poalele Retezatului. De notat faptul că din anii trecuți s-a statornicit un schimb de copii pentru petrecerea zilelor vacanței de vară în berele găzduite de dețul nostru uă județe.

Galați vacanța la în- a- de

și cele ta- ju- do-

Tinerii de la mina Dil- ja, prin acțiuni comune cu sindicatul, se apropie de sfirșit cu amenajarea unui teren de sport situat peste Jiu. în vecinătatea fostului cămin de neffa- miliști al minei. Pe terenul de aici, destinat practicării sporturilor în aer liber ca handbal, volei, tenis de cîmp, a fost așternut stratul de zgură uimind să fie terminată îmbrăcămintea de bitum. Cei mai activi participan- ți la acțiunea de amenajare a terenului de sport sînt uteciștij Gheorghe Sandu, loan Anton, Ion Leliga, Iosif Zante și alții. Prin amenajarea teren organizația și sindicatul își creează o bază spoitivă proprie pe care tineretul întreprinderii va desfășura competițiile din cadrul ciadei".

Acțiunea „HUILĂ
Cîmjii iui Neag

Trimisul nostru pe șantier relatează :

acestuiU.T.C.

Concluzia care s-a dega
jat în urma ședinței de 
comandament desfășurată 
luni, a fost cerința impe
rioasă de a se asigura în
treținerea corespunzătoa
re și folosirea la parame
tri maximi a utilajelor 
din dotare. Analiza situa
ției utilajelor a scos în 
evidență serioase carențe 
din acest punct de vede
re, stagnările, „căderile“ 
unor buldozere, excava
toare, basculante condu- 
cînd hotăritor la nereali- zarea sarcinilor de des- 
copertare. Au fost critica
te unele întreprinderi din 
județ și din municipiu 
pentru faptul că au trimis

utilaje numai „să fie 
număr‘\ defecte, fără pie- 

■se de schimb, practic in
utilizabile. S-a trasat sar
cina ca acestea să fie re
trase și înlocuite operativ. 
Printre alte'măsuri stabi
lite de comandament pen
tru buna desfășurare a ac
tivității din șantier 
numără : întocmirea 
cumentațiilor pentru
menajarea haldei Păroa
sa ; amenajarea unui de- 
cantor și construirea unei 
barăci-atelier în parcul 
I.T.A. ; prelungirea con
ductei de apă potabilă din 
carieră pînă la cantină ; 
întreținerea cu mixtură

se 
do-

a-

La odihnăcea de-a tre-Incepind de la 22 iunie, ia serie, de peste 50 de tineri, din organizația municipală a U.T.C., a plecat pe litoral pentru a-și petrece concediul de odihnă la mare, în frumoasa și însorita stațiune balneară Costinești. De remarcat că la 20 iunie o altă serie de tineri a plecat, urmată de o alta la 25 iunie,

pe litoralcu bilete deral în taberele de tineret de la Olimp — cu corturi, și de la Eforie Sud — cu căsuțe de vacanță. In aceste două pitorești tabere de la mare își petrec plăcut și reconfortant concediul de vară în jur de 100 tineri din Valea Jiului.
I. BRĂDEANU

Contribuim cu mijloacele noastre la 
cîștigarea independenței energetice a țării Noi comuniștii, toți oamenii muncii de la atelierul de reparații mecanice al. I.R.I.U.M. Petroșani (Livezeni) am ascultat cu viu interes magistrala cuvîn- tare a secretarului general al partidului. tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului Național al Oamenilor Muncii, la'deschiderea marelui . forum al democrației muncitorești. In cinstea acestui eveniment de primă mărime în viata oamenilor muncii din țara noastră, noi colectivul atelierului de reparații mecanice Livezeni raportăm îndeplinirea sar
cinilor de plan în avans 
cu o lună.îmbărbătați de Îndemnurile întîiului Președinte al țării, noi. toți muncii din cadrul atelier am hotărît nem în funcțiune afecta procesul de 
ție. fără a ștînjeni nirea exemplară a prevederilor de plan, noi capacități de producție prin montarea a două prese, a unui fierăstrău circular și a unui strung carusel. Ra-

clasei noastre muncitoa- am executat reparații o calitate deosebită la de locomotive pentru

oamenii acestui să pu- fără a produc- îndepli-

portăm cu satisfacție și mîndrie că în zilele premergătoare înaltului forum al re de 34subteran care vor lua drumul întreprinderilor miniere.' Prin activitatea noastră, neobosită, dorim să fim participanți activi la creșterea necontenită a producției de cărbune destinat industriei românești, economiei noastre socialiste, cărbune menit să conducă la cîștigarea independenței energetice ă tării.Ne exprimăm și cu acest prilej, deplina adeziune la dorința sinceră a tuturor oamenilor muncii din țara noastră pentru realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în fruntea Consiliului Național al Oamenilor Muncii.
Vasile VOICULESCU, 

Ludovic IIOSCH, 
șefj de echipă la Atelierul 
de reparații mecanice din 

Livezeni, al I.R.I.U.M.
Petroșani

Foto : N. ȘTEFAN

odhină prin B.T.T. pe lito-

Locul I pe întreprin
dere, la concursul pe 
meserii a fost ciștigat 
la I.U.M.P. de sudorul 
Romică Tufiș (în ima
gine) muncitor cu înal
tă calificare.

asfaltică a DN 66A; corn-, 
pletarea efectivelor, con
form sarcinilor planifi
cate ; dotarea carierei cu 
un grup termic pentru su
dură ; organizarea activi
tății sindicale pe mai 
multe grupe etc.

Revenind la activitatea 
din șantier, consemnăm 
reintrarea în producție a 
excavatorului de mare ca
pacitate UNEX E-303 nr. 
1. Reparațiile și reviziile 
au fost executate de un 
colectiv de la C.M.V.J, 
(ing. Gheorghe Olaru și 
tehnician Vasile Negresa 
cu), o echipă a I.M.E.S.B. 
Anina condusă de Ernest 
Dănilă (lăcătușii Ștefan 
Voinea și Sorin Bolbny și 
sing. Ion Pirvu), cu spri
jinul I.R.I.U.M.P. Din dis
cuțiile purtate cu 
colectiv de revizii și 
parații (care acum 
crează la UNEX nr. 2) 
am reținut că în cazul.a-. 
cestor excavatoare ‘ de 
mare capacitate este nea
părată nevoie de doi de- 
șervenți. Sînt necesare de 
asemenea, grafice de re- 
vizii șt reparații pe fieca
re utilaj în parte, grafice 
care trebuie însă și res
pectate și aplicate con
form normativelor in vi
goare.

Pentru că în afara tim
pului nefavorabil (în ul
timele 7—8 zile la Cîmpu 
lui Neag a plouat 
uneori 48 l/mp), 
funcționare a utilajelor a- 
re o mare importanță în 
realizarea sarcinilor mo
bilizatoare pe care oame
nii muncii de pe șantier 
trebuie să le înfăptuiască.

Mircea BUJORESCU

acest 
re-i 
lu—

mult, 
buna

Adeziunea noastră
,Urmare din pag. 1peste sarcinile zilnice a 150 toile de 4 tone pe post a planificate in aba- mccamzat de susți- fexprimăm cu acest pornită din adincul inimii, ca înaltul forum al democrației să realeagă pe tovarășul Nicolae-Ceaușescu în înalta funcție de președinte al Consiliului Național al Oamenilor Muncii. Vom susține hotărîrea noastră realizînd zi ■ de zi, pe tot timpul lucrărilor Congresului, producții record de cărbune.

tăt realizarea cărbune, respectiv depășirea cu nivelului productivității muncii tajul nostru dotat cu complex nere și combină de tăiere. Ne prilej voința noastră unanimă,

• VAZA ITNALA. Sim- bătă Și duminică va avea loc faza finală a Festiva- Slului național „Cintarea României". Grupul vocal cameral al Școlii popu- Ilare de artă și Școlii de muzică Petroșani, solistul ■ Chitară clasică Valeriu 
I Butulescu vr>r evolua la 
I Sibiu, iar la Alba lulla 
I vor pleca di.i Valea Ji > 
l lui fanfara reprezentat;-

Participare reală a cetățenilor
la conducerea treburilor obșteșticăminele cu garsoniere și magazinul universal din centrul comunei. La acțiunea de colectare a fierului vechi ș-a realizat 6,5 tone față de 5 tone cit era planul.Stimulați de conținutul bilanțului bogat în realizări, cetățenii au făcut, în cadrul dezbaterilor' adunării, noi propuneri pentru îmbunătăți-

de un al activi-
Adunare cetățeneascăAșteptată cu viu interes de obștea comunei, a- dunarea cetățenească la Aninoasa a făcut amplu bilanțtății organului local al puterii de stat în primul semestru din acest Primarul comunei, potrivit Legii 57/1968, republicată, și a sarcinilor iz- vorite din hotărîrile Congresului al Il-lea al consiliilor populare. a raportat despre modul cum 
a acționat biroul executiv pentru hotărîrilor adoptate, xecutarea la timp a crărilor rești, zionărij ținerea fondului locativ de stat, realizarea planului decontractări de animale și produse animaliere, rezolvarea scrisorilor, - sesizărilor și propunerilor oamenilor muncii etc.Prin susținute acțiuni . de mobilizare a cetățenilor, biroul executiv consiliului popular și putații au determinat activă participare a

an.

înfăptuirea e- lu- edilitar-gospodă- asigurarea aprovi- populației, între- și gospodărirea

al de- o a-

:1a conducerea tre- administrației decestora burilor stat locale, la realizarea planului în profil teritoriali. Planul de contractări de animale și produse animaliere _ ___lizat integral la porcine, Ia bovine a a fost rea-_ fost depășit cu 14 capete, iar la lapte de vacă cu 15 hl. La muncă patriotică pentru gospodărirea și înfrumuseța-
Din activitatea consiliilor popularerea localității din planul de 3,4 milioane lei pe acest an s-a realizat 1,750 milioane lei. la sută. De de curînd la gremenț au lucrările de a unei săli de sport — o- biectiv social important ce se realizează cu efort financiar și material din partea sindicatului și Întreprinderii miniere Ani- noasa și prin contribuția în muncă a cetățenilor. Tot cetățenii au l'ăcut demolările și au eliberat terenul pentru începerea lucrărilor de construcție la

respectiv 60 remarcat că zona de a- fost atacate construcție
rea activității consiliului popular, amplificarea înfăptuirilor economico-so- eiale și de gospodărire a comunei, de creștere a calității vieți; locuitorilor săi.

împliniri în profil
agrar își exe- popu- a-

In două direcții, concentrează biroul cutiv al consiliului Iar Banița atenția în cest început de vară. Peîntreaga suprafață programată și cultivată integral, este în curs de fi-

nalizare prima prașilă la cartofi, porumo și diver7 se legume. Luind exemplul cetățenilor comunei, cu gospodărie, și elevii școlilor au cultivat în întregime cu legume loturile de teren ce le-au fost albcate. In cea de-a doua direcție ■— reaj’"u- rea planului ia ac-tări de animale ,Și produse animaliere,. realizări- - le sînt de asemenea bune, la tineret bovine, îh cele 5 luni, planul de 164 capete a fost depășit cu 4 capete, la miei s-a contractat cu 3 capete mal mult peste planul de 75 capete, la oi, cu 10 capete peste planul de 30 capete și a început, totodată, livrarea animalelor.Și la porcine s-a realizat integral planul, con- tractîndu-se 100 ~ capeteanimale din care 29 s-au și predat. In ce privește produsele animaliere, la lapte de vacă s-au contractat 110 hl — cu 10 hl peste plan, din care s-a predat aproape jumătate — 54 lil, iar la lapte de oaie planul de 110 hl a fost, de asemenea, realizat integral, predîndu-se deja 56 hl. S6 preconizează ca pînă la finele lunii iunie să se predea integral can- titate’a de lăute contractată. (I.B.)♦ -vă a minerilor și grupurile de fluierași de la Lo- •nea Și Dealu Babii.•TE.șantierul 4 Lupeni cadrul Grupului de șantiere Petroșani al T.C.H. e- xecută în . aceste zile ultimele finisări la blocul nr. 9. amplasat în zona viitorului centru civic — Băr- băteni. Blociil 9 are 80 jc r.p..x tamente care vor fipredate beneficiarului la30 iunie. Deci, în curînd, Încă 80 de familii vor beneficiu de noi apartamen-

NOI APARTAMEN-Constructorii de pedin alȘi Deva
.te confortabile la Lupeni.

• PENTRU ILUMINA
TUL PUBLIC. Lucrătorii lotului Petroșani secției de construcții montaje a I.R.E.execută montarea stîlpi- lor pentru iluminatul public în zona aflată în modernizare a arterei principale din Petroșani. Pe. o parte a șoselei au fost montați deja 16 stîlpi, iar lucrătorii secției fac pregătiri pentru montarea stilpilor și pe partea cealaltă a șoselei. Pentru modernizarea rețelei ilumi-

pro-
natului public din centrul Petroșaniului au fost executați pînă acum 34 de stîlpi de către , atelierul mecanic Livezeni al I.R.I.U-M.P., după iectul I.P.H. Deva.
• MAGAZINUL 

„SPORT" DIN 
ȘANI pune la ... cumpărătorilor o gamă largă de mărfuri intrate în magazin trecute. Deci, pentru voiajul dv., magazinul Sport corturi pentru scaune sacoșe

PETRO- dispozițiade sezon, zilele
vă oferă2—3 persoane,pliante, valize și

de voiaj, diferite modele rezultat al juniorilor. La’ de sac-spate cu cadru metalic, precum și ghete baschet și ghete sport.
• ATLETISM, In Capitală au avut loc întrecerile de atletism din cadrul celei de a II-a ediții a „Daciadei" șj campionatelor naționale de seniori și juniori, categoria a IlI-a, la care au participat doi sportivi ai secției de atletism „Jiul" Petroșani. La seniori — juniorul Petre Drăgoescu. la proba de 800 m, a realizat 1:53,82, cel mai bun

junioare UI, atleta David Aurelia, concurînd la proba de 600 m realizînd 1:39,07. a ocupat loculXIV din cele 111 concurente. Sînt două rezultate notabile ale atleților noștri antrenați de neobositul antrenor Mihaly Ștefan. (Aurel Slăbii)
Rubrică redactată de 

Dan ȘTEJARU
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ca munca iți este

OF

Maistrul Iile Amorăriței alături de cîțiva dintre ortacii care au parti
cipat Ia montarea complexului. Foto: Șt. NEMECSEK

f Individ — Colectivitate • lindiyid Coilectivitate

„Să muncim și să trăim în chip COmunist“
Simțămîntul sublim

J

&

1 ' 1 ’ Avem în față scrisoarea unui muncitor preparator cu vechime și experiență îndelungată în meseria înnobilării cărbunelui. Acest muncitor caracterizat de o aleasă probitate profesională, mecanicul separator Fiilop I. Geza. ne scrie la redacție, cu slove încărcate de emoție și satisfacție, despre faptul că în colectivul preparației Lupeni i se recunosc meritele, munca îi este prețuită și prin faptul că de curînd fotografia Iui a fost afișată la loc de cinste pe panoul de onoare, în rînd cu chipurile altor muncitori fruntași. Reproducem un pasaj din

scrisoare: „Pentru mine munca este o mare onoare, fiindcă îmi place să muncesc, iar tot ce fac cu mintea și puterea brațelor o fac pentru societatea noastră socialistă. Muncesc cu responsabilitate la prepararea cărbunelui cocsifi- cabil, îmi impun o înaltă autoexigență în activitate considerînd aceasta o îndatorire fundamentală față
Scrisoare către 

redacție

Valențele vredniciei minerești în bătălia 
extracției mecanizate a cărbunelui

(Urmare din pag. 1)
mecanizat. începe numă
rătoarea inversă... 4, 3, 
2, 1 și la o simplă apă
sare pe buton, combina 
începe să „muște" laco
mă din cărbunele ascuns 
de veacuri în pîntecul 
munților, vedem cum un 

' „riu“ își varsă „apele 
negre" pe • lungime de 
peste 3 km. „Am învins", 
se aude glasul maistru
lui electromecanic, llie 
Amorăriței, șeful brigăzii.h n abataj, alături I de el și de ortacii 
“ săi am întîlnit pe , 

inginerul Iacob Stoi
ca, șeful sectorului II, pe 
Cornel Bololoi, secreta
rul comitetului de partid 
pe mină, precum și . pe 
Miron Rebedea, secreta
rul comitetului de partid 
de la C.M.V.J. „Pentru 
noi punerea în funcțiune 
a acestui abataj modern 
înseamnă nu numai vred
nicie, pricepere fi dărui
re minerească, ci fi în
făptuirea cu succes a 
programului de mecani
zare a minelor, program 
al cărui inițiator și în
drumător este Minerul de 
onoare al Văii Jiului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

— Pentru introducerea fi 
montarea în subteran a

Colos de peste 1 8(>Q 
de metal a fost ne- 
așa cum ne-a infor-

unui 
tone 
voie, 
mat șeful sectorului Iacob
Stoica, de zile și nopți 
de muncă asiduă, de is
cusință și responsabilita
te muncitorească. Iar cei 
70 de mineri nu au stat 
pe gînduri. Avînd în

politic, îndeplinirea no
bilei misiuni carie li s-a 

încredințat. Acesta este, 
de fapt, încă un argu
ment grăitor al vredni
ciei și răspunderii civice 
a celor care au schimbat 
din temelie noțiunea de 
minerit, înfăptuiesc cu 
forța brațelor și a inteli
genței Programul Partidu
lui Comunist Român.

Prinosul faptelor de muncă dedicate 
înaltului forum al clasei muncitoare

însă

frunte comuniști de nă
dejde, au răspuns prezent 
la toate chemările orga
nizației de partid.

Pretutindeni
starea de veghe de 
la orizontul 400 pînă 

la ziuă s-a împletit cu 
cea de muncă ayîntată, 
cu dorința minerilor de 
aici de q da tot mai mult 
cărbune patriei. Acum, 
cînd la București își în
cepe lucrările Congresul 
consiliilor oamenilor 
muncii, la mina Uricani, 
în abatajul mecanizat din 
stratul 17—13, se extrag 
primele tone de cărbune, 
ortacii lui llie Amorăriței 
raportează, în cinstea a- 
cestui mare eveniment

gt> ie că se numesc 
r Victor Moldovan, Er

nest Dobai, Ludovic 
Pleșa, Constantin Corsaru 
(tineri pe care i-am întîlnit 
atît la introducerea și 
montarea cît și în prezent 
la exploatarea utilajului), 
fie că se numesc Nicolae 
Buragu, Gheorghe Dră- 
nău, Teodor Adumitroaie, 
Mircea Apostu (mineri Cu 
vechi state de serviciu 
în minerit) sau Nicolae 
Lică, Felix Csalovics, Pe
tru Mandriș, Dumitru 
Burcă, Petru .Chițimia, ei 
își dovedesc virtuțile, 
hotărîrea lor fermă de a 
nu da înapoi în fața greu
tăților (pentru că, de ce 
să nu spunem, au fost și

multe greutăți) de 
pune priceperea și 
sințd pentru sporirea pro
ducției de cărbune cocsi- 
ficabil. Constituie toate 
aceste manifestări ale e- 
roismului muncitoresc, 
ale patriotismului acestor ' 
mineri? Fără îndoială că 
da! Căci aici, la Uricani, 
fiecare tonă de cărbune 
extras nu-i doar o sim
plă „tonă". Este o adevă
rată rază de lumină ce 
se revarsă binefăcătoare 
pe pămîntul scump al 
țării noastre. Este o hotă- 
rire a celor 70 de ortaci 
ai lui llie Amorăriței de 
a-și dărui țării munca și 
dîrzenia, tot ce au mai 
scump pentru înfăptuirea 
independenței ei energe
tice. împlinirile minerilor 
de la Uricani, dorința lor 
de a da tot mai mult 
cărbune patriei sînt duse 
la cel mai înalt forum al 
autoeonducerii și autoges- 
tiunii muncitorești de cei 
mai de seama reprezen
tanți ai lor. Prin punerea 
în funcțiune în cinstea 
Congresului consiliilor 
oamenilor muncii, a unui 
complex mecanizat de 
mare tehnicitate și ran
dament, minerii de la U- 
ricani dovedesc o dată în 
plus, că își respectă cu- 
vîntul dat.

a-și 
iscu*

Hi cunoaște menireaAm ascultat un muncitor vorbind despre pro- în organul conducere, răspundere,pria-i menire colectiv de Primise cu mai demult, o critică aspră pentru blîndețea. sa vizavi de hotărîrea ?î deciziile luate la nivelul întreprinderii. „Noi n-avem nevoie de un om doar cu numele în consiliul oamenilor muncii**, i-au spus ortacii, făcîndu-1 să înțeleagă că colo este cauza, nuOmul a servațiile tă ma ședință „a spart gheața1*. Era vorba despre introducerea în subteran a unui nou complex mecanizat, la un sector care nu dispunea de mecanizare, S-a prepus dezbaterea pe îndelete a problemei. Aproape toți cei care au luat cuvîntui emisese- ră argumente defavorabile pe motiv că nu permit condițiile de zăcămînt, că nici la alte sectoare cu

menirea lui a- de a le susține de a tăcea, reflectat la ob- făcute cu toa- răspunderea. La pri- ședință

complexele nu se obținuseră productivități înalte cu tehnica respectivă.Cuvînțul luj a fOst de cea mai mare greutate. „Eu vă propun să-l băgăm, în abataj... am vorbit cu oamenii din sector, cu mineri cu experiență... am analizat și caracteristicile utilajului... eu cred că vom putea obține rezultate bune..." S-au adus argumente noi, pe baza unor calcule făcute ad-hoc și pînă la urmă toți au fost de. acord cu propunerea făcută. „Conducerea a fost de a- cord cu noi"... a spus el primele cuvinte după ce a revenit în sector, putea să cunoască bine situația decît care aveau să lucreze direct cu noua tehnică ?Satisfacția acoperise activitatea considerată slabă cu cîtva timp înainte. De atunci se interesează de fiecare lucru, face propuneri, ridică probleme, fă- cîndu-se un mesager activ al celor ce muncesc.
Val. URICANEANU

pe o automacara

Un tînăr crescut

cind 
mai 
cei

A lucra nu este o treabă simplă și ușoară. Să poți să stăpîneș- ;ti cei peste o sută cincizeci de cai putere ai JELTZ- ului de 10 tone forță, șă-1 supui comenzilor tale. se. cere multă îndemînare, răspundere și o temeinică pregătire profesională din partea omului de la pupitrul-de comandă al mașinii.Comunistul Gheorghe Andronic. căci despre el este vorba, a învățat meseria de mecanic auto la școala profesională din Brăila pe care a absolvit-o în anul 1964. Avid după învățătură. el și-a perfecționat mai departe cunoștințele de specialitate. La scurt timp

I

de țară, față de societate. Iar satisfacția ce mi-o dă munca, este cu atît mai ■ mare pentru mine cu cît de pe urma ei sînt onorat, prețuit în colectivul din care fac parte. Cînd spun aceasta mă refer la faptul că împreună cu alți colegi de muncă avem cinstea de a avea, de cîteva zile, fotografiile așezate pe „panoul de onoare al muncii** din incinta preparației Lupeni. Eu mulțumesc și Pe această cale din toată inima conducerii preparației din Lupeni care m-a așezat și pe mine lingă ceilalți onorați ai muncii din colectivul nostru, cei mai

prețuităbuni 12 muncitori sînt: șeful de echipă tuși Coropiță Stancu. de echipă spălare principal Hatfaludi Ion, șeful de echipă separare Filip Constantin, . electrolăcătușul Steian Ion, șeful de echipă spălare Oprea Iacob, șeful de echipă separare Matei Teodor, șeful de echipă încărcare Kovacs Alexandru, preparatorul specialist spă_ lare Mureșan Alexandru, maistrul separare Gabor Francisc. maistrul electromecanic Nebunu Dumitru. Cu toții răspundem cinstei ce ni s-a făcut din partea colectivului, muncind fără preget, cu înaltă responsabilitate pentru a da cărbune cocsificabil mai mult și de calitate superioară — așa cum ne-a cerut, ne-a îndemnat încă odată tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, în magistrala expunere de la deschiderea lucrărilor Congresului consiliilor oamenilor muncii**.Sînt cuvintele, gîndurile unuiv om simplu, din conținutul cărora se degajă simțămîntul sublim că în societatea noastră socialis- tă munca oamenilor este prețuită, ridicată la loc de mare cinste și onoare.
1, BALAN

cum lăcă- șeful

„Am lăsat ortac în loc“Zilele trecute. în colectivul sectorului XI Investiții de la mina Petrila a a- vut loc un emoționant eveniment — ieșirea la pensie a artificierului Petru Butu. za. Născut în orașul Petri- pus multă pasiune și dărui- la, în anul 1931, dintr-o familie de mineri, tînărul Petru Butuza urmează școala tehnică industrială de ucenici și se califică în meseria de lăcătuș pe care apoi o profesează la preparația Petrila. La îndemnurile tatălui său. miner în sectorul investiții, renunță meseria de lăcătuș și încadrează alături de tatăl său la mina Petrila.In cei 21 de ani munciți în mină și în același sector, ocupă pe rînd funcția de vagonetar, ajutor miner, miner, miner șef de

brigadă, iar în ultimii ani artificier.In toate locurile de muncă, începind cu orizontul XI, blocul 0 și terminînd cu orizontul XVI A. a de-

la
se

șl edusat la înalta
școală a muncii

T

Macaragiul—omul de 
bază ăl șantierului obținut permisul de conducere auto, după care a fost trimis la specializare în meseria de macaragiu. Pasionat de noua sa meserie, comunistul Gheorghe Andronic a reușit, în scurt timp, să fie apreciat ca cel mai bun mecanic de utilaje al secției de mecanizare din cadrul de construcții industriale Sibiu. Peste tot acolo unde era mai greu și unde condițiile de lucru pretindeau maximum de atenție era trimis să lucreze așa cum obișnuiesc sPUnă colegii im că.— Meseria de giu — spunea Gheorghe Andronic — este frumoasă și de cele mai multe orj cere curaj răspundere personală ceea ce faci.Macaragiul Gheorghe

șantierului

Ghiță,Să-i de munmacara- zîmbind
și 
în

Andronic este unul • primii mecanizatori au atacat lucrările la treprinderea de produse electrotehnice petroșani, în vara anului 1978 el a ridicat și montat cu macaraua sa primul, stîip de beton al noului obiectiv. De atunci poate; fi întîlnit zilnic ia toate lucrările pe care le execută constructorii T.C. Ind. Brașov (10- ■ tul IV Sibiu) în Valea Jiului.Prin exemplul său muncă, prin felul în care înțelege eă-și tacă datoria, comunistul Gheorghe Andronic este iubit și a- preciat de toți oamenii șantierului. El este omul de bază al șantierului, ținui din sutele de tineri crescuți șt educați la școala muncii, un comunist de nădejde.
A. MH U

din careîn-

in

re, executînd lucrări complexe și de bună calitate, circuite, ramificații, puțuri etc.Cei 21 de ani de mină i-au adus depline satisfacții personale și în fâmilie. munca desfășurată i-a creat condiții pentru o viață demnă, fără griji. A- cum, la ieșirea în pensie, este satisfăcut că tradiția minerească a familiei continuă, deoarece băiatul său mai mare l-a urmat îndeaproape. ocupînd funcțiile ierarhice ale mineritului, iar prin absolvirea cursurilor serale ale Institutului de mine din Petroșani a devenit subinginer tot în cadrul sectorului XI Investiții. „Acum plec liniștit în pensie — spune nea Petrică, atunci cînd a primit din partea ortacilor de muncă 0 frumoasă machetă a unei lucrări miniere — că am lăsat om în locul meu care va duce mai departe frumoasa tradiție minerească din lia mea**.Asemenea lui nea că sînt mulți părinți Valea ^jului care și-au îndrumat copiii cu dragoste de meserie spre minerit. Spre această meserie nobilă, locul unde te călești și-ți realizezi cel mai bine idealurile de viață.Este încă o dovadă grăitoare că in Valea Jiului, datorită condițiilor minuna^ te de muncă și de create de partidul și nostru, grijii alese a cretarului genera) al dului pentru minerii mineritul are temeinice rădăcini în pasiunile perene pentru această meserie din partea oamenilor acestei vetre * cărbunelui românesc.

fami-Pctri-
în

viată statul se- parti- tării.
Simian POP, 

lăcătuș, I.M. Petrila
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Congresul consiliilor oamenilor muncii
(Utmare din pag. I)„Ceaușescu — muncitorii*', dînd expresie sentimentelor de profundă, recunoștință și gratitudine pe care clasa noastră muncitoare, întregul nostru popor ie nutrește față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, ctitorul României moderne, omul care și-a închinat întreaga _ s,a putere de muncă înfloririi patriei, bunăstării și fericirii națiunii noastre socialiste. ; ;• Tineri și tinere muncitoare au oferit, în semn de înaltă stimă și prețuire, tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu, buchete de flori. . La intrarea în marea sală a Congresului tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea partidului și statului sînt salutați cu îndelungi urale și ovații. Miile de participant! scande-ază într-un singur glas : „Ceaușescu -r P.C.R.**. Ceaușescu și poporul". „Ceaușescu —muncitorii*exprimînd într-o impresionantă unitate de voință și simțire, sentimentele de profundă dragoste și atașament față de partid, față de secretarul său general, ale clasei muncitoare, ale tuturor oamenilor muncii —■ români, maghiari, germani , și de alte naționalități. . ■ ■ .A fost intonat Imnul de Stat al Republicii Socialiste România.Luînd cuvîntul, tovarășul Constantin Dăscălescu. membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului Național al Oamenilor Muncii, a spus : '„Din împuternicirea Comitetului Central al Partidului Comunist Român, și a Consiliului Național al Oamenilor Muncii, declar deschise lucrările celui de-al II-lea Congres al consiliilor oamenilor muncii din industrie, construcții, transporturi, circulația mărfurilor și finanțe.îngăduiți-mi ca, în numele dumneavoastră, al celor peste 11 000 de participanți la Congres, să salutăm prezența la acest înalt forum democratic și muncitoresc — expresie impresionantă a unității de. voință și acțiune a clasei muncitoare din România socialistă — a tovarășului Nicolae Ceaușescu,! secretarul gene-

•9®•99•••O•9••

Reuniunea de la Madrid 
intervenția șefului delegației române

MADRID 2-1 (Agerpres). — In. Ședința plenară, de marți a reuniunii general- europene, care își desfășoară lucrările în capitala Spaniei, reprezentanții Vaticanului, Elveției, Suediei, Franței. U.R.S.S., Olandei, Maltei, Poloniei, și Iugoslaviei au evidențiat necesitatea intensificării ritmului de lucru 
în toate grupurile de redactare ale reuniunii și au relevat importanța găsirii de soluții unanim acceptabile la propunerile și ideile care nu a>u fost, pînă în prezent, rezolvate, în acest context; delegatul Elveției a sugerat ca reprezentanții celor 35 de 

ral al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, președintele Consiliului Național al Oamenilor Muncii.Congresul al II-lea al consiliilor oamenilor muncii din industrie, construcții, transporturi, circulația mărfurilor și finanțe are loc la sfîrșitul primului semestru din acest prim an al cincinalului 1981—1985, însemnată etapă de muncă, perioadă de puternic avînt constructiv pentru înfăptuirea istoricelor hotărîri ale Congresului al XII-lea al Partidului Comunist Român, a măsurilor adoptate de plenarele Comitetului Central al partidului, a prețioaselor orientări și indicații date de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în vederea asigurării progresului economic și social ne_ întrerupt al patriei, dezvoltării acestor domenii cu rol esențial în consolidarea bazei tehnico-materiale a societății socialiste multilateral dezvoltate.In atmosfera de amplă mobilizare a tuturor energiilor creatoare ale poporului, de profundă angajare revoluționară pentru îndeplinirea planului de stat pe acest an. în condițiile perfecționării continue a democrației economice și sociale. congresului îi revine un rol de o însemnătate fundamentală. El este chemat să dezbată proiectul planului cincinal de dezvoltare , economico-socială a României în perioada 1981—1985, să dea un nou și puternic impuls eforturilor de ridicare, pe un plan calitativ superior, a întregii activități economice și sociale. asigurîndu-se pe această: cale. înflorirea civilizației materiale și spirituale a României socialiste'*.In continuare, arătînd că pentru desfășurarea lucrărilor Congresului este necesară alegerea organelor de lucru, vorbitorul ă spus:„Profund convins că exprim voința dumneavoastră unanimă, a celor ce re- prezentați aici clasa muncitoare. pe toți cei ce lucrează în sectoarele hotărî- toare ale economiei naționale. organele de conducere revoluționară a activității economice, propun ca președinte al celui de-al II-lea Congres al consiliilor oamenilor muncii din in- 
99999999999999

state participante să ia în considerare posibilitatea ca lucrările reuniunii să se încheie către mijlocul lunii iulie.Iruind cuvîntul, șeful delegației române, ambasadorul Ion Pateu, a reafirmat poziția, de principiu a țării noastre privind semnificația deosebită a reuniunii de la Madrid, care, prin hotărîrile sale, este chemată să contribuie la traducerea în viață a prevederilor ActulUj final, la întărirea securității și dezvoltarea colaborării pe continent, la asigurarea vitalității și continuității, pe multiple planuri, a procesului început la Helsinki.Subliniind că in activi

dustrie, construcții, transporturi, circulația mărfurilor și finanțe pe conducătorul încercat al partidului, personalitate proeminentă a epocii noastre socialiste, a lumii contemporane, ctitorul României de azi — tovarășul Nicolae Ceaușescu.Alegînd în fruntea acestui înalt forum al clasei muncitoare din România pe cel mai iubit fiu al poporului român, ne facem e- coul dragostei nețărmurite, încrederii și stimei celei mai alese pe care toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate le nutresc . față de tovarășul Nicolae Ceaușescu. strălucit militant revoluționar, de a cărui gîndire științifică, creatoare și prodigioasă activitate sînt legate organic succesele istorice dobîn- dite de patria noastră în e- dificarea noii orînduiri. cele mai îndrăznețe proiecte de viitor,, cele mai fierbinți năzuințe de progres și fericire ale națiunii române**.Propunerea privind alegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în înalta funcție de președinte al Congresului a fost primită cu deosebită bucurie, cu profundă satisfacție de toți cei prezenți.Sub imensa cupolă răsună din nou puternice urale și ovații. Se scandează minute în șir : „Ceaușescu — P.C.R.".Prim votul unanim al celor prezenți, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost ales președinte al Congresului, participanții exprimînd. astfel, sentimentele de înalta prețuire și recunoștință pe care întregul nostru popor- le nutrește, din adincul ființei sale, față de secretarul general al partidului, pentru contribuția excepțională, teoretică și practică, pe care o aduce permanent la soluționarea problemelor cardinale ale e- difieării, noii orînduiri, Ia fundamentarea științifică a politicii jnterne și externe a partidului și statului, la transformarea revoluționară a societății românești.Este ales apoi prezidiul Congresului din care fac parte tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășul Ilie Verdeț. alți tovarăși din conducerea de partid Și de stat, 1 ••••••••••••••

tatea de pînă acum au fost obținute unele progrese, vorbitorul a arătat că, în prezent, se impun accelerarea negocierilor, examinarea și găsirea de soluții în toate problemele esențiale ale reuniunii, cu participarea directă și cu luarea în considerare a intereselor tuturor țărilor reprezentate. Pornind de aici, reprezentantul. român a subliniat necesitatea folosirii mai eficiente a întregii structuri organizatorice a reuniunii și, în primul rînd, a celor șase grupuri de redactare, pentru ca lucrările forumului de la Madrid șă se poată indicia către mijlocul lunii iulie.

Din prezidiu fac parte, de asemenea, primii secretari ai comitetelor județene dg partid, președinți ai consiliilor de conducere ale unor ministere. reprezentanți ăi con- ■ ducerii organizațiilor de masă și obștești, președinți, prim-vicepreședinți, vicepreședinți și membri ai consiliilor oamenilor muncii din unități productive și institute de cercetare științifică și inginerie tehnologică. de proiectări — muncitori, tehnicieni, ingineri. economiști.Participanții aprobă a- poi componenta secretariatului, comisiei de redactare a Hotărîrii și Chemării Congresului și a comisiei pentru pregătirea propunerilor de candidați în vederea alegerii Consiliului Național al Oamenilor Muncii din industrie, construcții, transporturi, circulația mărfurilor și finanțe. Au fost aprobate, de asemenea, secțiunile Congresului și prezidiile acestora.In unanimitate a test a- doptată următoarea ordine de zi:1. Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretarul general al. Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, președintele Consiliului Național al Oamenilor Muncii, cu privire la dezvoltarea eeonomico-socială a României in cincinalul 1981— 1985, creșterea rolului consiliilor oamenilor muncii, dezvoltarea democrației muncitorești, socialiste, în patria noastră.— Proiectul planului național unic de dezvoltare economico-socială a României in cincinalul 1981— 1985.— Raport cu privire la dezvoltarea agriculturii și industriei alimentare în perioada 1981—1985.— Raport cu privire la activitatea Consiliului Național al Oamenilor Muncii pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor rezultate din planul național unic de dezvoltare economică și socială in perioada 1976—1980, pentru ă- plicarea neabătută a noului mecanism economieo- financiar, perfecționarea autoconducerii muncitorești și întărirea autoges- tiunii, ■ -— Programul cu privire
• ••••••••• •••<]

Pentru destinderea 
dintre Est și Vest

MOSCOVA 24 (Agerpres). — Intr-un interviu acordat ziarului sovietic „Li- teraturnaia Gazeta**. Willy Brandt, președintele Partidului Social-Democrat din R.F.G., a arătat că pentru Est și Vest a venit timpul unor tratative ne- întîrziate și serioase. „Ele trebuie să ducă Ia reducerea și nu la creșterea armamentelor celor două părți — a spus Brandt. Numai .’în asemenea caz tratativele vor avea un sens**. ' • b '.'. .în legătură cu securitatea Și cooperarea in ^Europa Willy Brandt a arătat că speră într-un rezultat al reuniunii de la Madrid care să facă posibilă ținerea, unei conferințe europene în problemele limitării și reducerii armamentelor și, în primul rînd, ale adoptării unor măsuri de întărire a încrederii. 

la introducerea cuceririlor revoluției tehnico-șț¥- ințifice în toate rămuriftk* economiei și intensificarea progresului tehnic, modernizarea Și înnoirea producției în cincinalul 1981 —1985.— Raport privind tipizarea construcțiilor, liniilor și instalațiilor tehnologice și a produselor.— Programul privind organizarea și normarea .științifică a producției, a celorlalte activități și creșterea productivității muncii in perioada 1981 — 1985.— Raport cu privire .la reducerea normelor de consum la materii prime, materiale, combustibili și energie in perioada 1981— 1985.— Raport cu privire la creșterea mai accentuată a eficienței economice în perioada 1981—1985.— Raport cu Privire la recalcularea prețurilor de producție și livrare, pe baza prețurilor externe la principalele materii prime.— Raport privind situația protecției muncii pe anul 1980 și pe primele cinci luni ale anului 1981 ; Programul de măsuri pentru îmbunătățirea activității de protecție a muncii.— Programul-Directivă de creștere, a nivelului de trai in perioada 1981—198t> și de ridicare continuă a calității vieții.2. Alegerea președintelui Consiliului ■. Național al Oamenilor Muncii.3. Alegerea Consiliului Național al Oamenilor Muncii.Trecindu-se la primul punct al ordinii de zi, tovarășul Constantin Dăscălescu a spus:„Avînd deplina convingere că. exprim dorința unanimă a participanților la acest suprem forum democratic al oamenilor. .muncii dip industrie, construcții, transporturi, circulația mărfurilor si finanțe, a- dresez, în numele dumneavoastră, t o v a r ăș u 1 u i Nicolae Ceaușescu,- secretarul general al partidului, președintele Republicii. Socialiste ’ România, președintele Consiliului Național al Oamenilor Muincii, rugămintea de a lua cuvîntul*1.
In aclamațiile și uralele 
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cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU;Magistrala expunere a7 secretarului general al partidului a fost urmărită cu deosebită aten ție. cu deplină aprobare și satisfacție, fiind, subliniată in repetate rînduri eu vii și îndelungi aplauze, cu urale și ovații.In sală domnește o atmosferă însuflețită, de puternic entuziasm, Participanții ovaționează îndelung pentru Partidul Comunist Rumân și secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru Republica Socialistă România, pentru eroica noastră clasă muncitoare, pentru minunatul nostru popor, constructor al socialismului și comunismului. Se scandează minute în șir „Ceaușescu — P.C.R.'*, „Ceaușescu și poporul**. Sînt momente e- motionante. încărcate de un vibrant patriotism. care definesc atit de grăitor u- nitatea de nezdruncinat a întregului popor în jurul partidului, al secretarului său general, chezășie sigură a tuturor victoriilor noastre în amplul proces de transformare revoluționară a patriei.In numele tuturor oamenilor muncii pe care ii reprezintă în marele forum al clasei muncitoare, participanții exprimă deplina adeziune la politica internă și externă a partidului și statului, hotărîrea lor fermă de a milita pentru înfăptuirea ei. de a transpune în viață orientările și indicațiile date de tovarășul Nicolae Ceaușescu. o- biectivele celui de-alXII-lea Congres al partidului, pentru continua înflorire a- României socialiste.In această atmosferă de mșre însuflețire și angajare revoluționară, a luat sfîrșit ședința de deschidere1 a Congresului al II-lea al consiliilor oamenilor muncii din industrie, construcții, transporturi, circulația mărfurilor și finanțe.După-aniiaza zilei de miercuri a fost consacrată , studierii documentelor pti*. vind problemele înscuiscd pe ordinea de zi și supuse dezbaterii Congresului. Lucrările marelui forum democratic și muncitoresc continuă joi. 25 iunie a.c„ • îa plen și pe secțiuni.i ••••••••••••••3
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