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Comunicat
Comitetul Poli tic Exe

cutiv al Comitetului 
Central al Partidului 
Comunist Român a ho- 
tărît convocarea plena
rei Comitetului Central 
al Partidului Comunist 
Român în ziua de 29 
iunie 1981.

Decret prezidențial
pentru convocarea Camerei legislative 

a consiliilor populare
în temeiul articolului 14 din Legea nr. 5/1975 

privind Congresul, Cambra Legislativă și conferin
țele consiliilor populare,' \

Președintele Republicii Socialiste România 
decretează:

ARTICOL UNIC — Se convoacă Camera legis
lativă a consiliilor populare în ziua de 29 iunie 1981.

NICOLAE CEAUȘESCU, 
președintele Republicii Socialiste 

România

■ ■ ■

încheierea lucrărilor
Desfășurate sub președin

ția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, președintele Con
siliului Național al Oame
nilor Muncii, vineri, s-au 
încheiat în Capitală lucrări
le celui de-al II-lea Con
gres al consiliilor oame
nilor muncii din industrie, 
construcții, transporturi, 
circulația mărfurilor și fi
nanțe.

Ca și în zilele precedente, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu. ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului 
și statului au fost întîmpi- 
nați de participanții la ma
rele forum al clasei munci
toare cu deosebită căldură 
și însuflețire. S-a scandat 
cu înflăcărare „Ceaușescu 
— P.C.R.".

Tovarășa Elena Diaconu,

președintele Consiliului oa
menilor muncii al între
prinderii „Dacia" din 
București, Erou al Muncii 
Socialiste, a condus lu
crările primei părți a șe
dinței de dimineață.

•Pe adresa Congresului, a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al partidului, au sosit, din 
toate județele țării, un ma
re număr de telegrame din 
partea organelor și organi
zațiilor de partid, a consi
liilor oamenilor muncii, a 
colectivelor de muncitori, 
maiștri, tehnicieni și.ingi
neri din întreprinderi, ins
tituții și unități economi- 
co-sociale.

Pe^ această cale, oamenii 
muncii își manifestă cu pu
ternică mîndrie patriotică 
deplina satisfacție pentru 
reînvestirea conducătorului 
iubit al partidului și sta-

HOT Ă R î RE
în legătură cu adoptarea Expunerii tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU cu privire la dezvoltarea 
economico-socială a României în cincinalul 
1981-1985, creșterea rolului consiliilor oamenilor 
muncii, dezvoltarea democrației muncitorești, 
socialiste în patria noastră, ca document pro
gramatic al organelor și organizațiilor de 
partid, al consiliilor de conducere ale ministe
relor, centralelor și întreprinderilor, al organi
zațiilor de masă și obștești, al tuturor oame
nilor muncii din aceste domenii în activitatea 
pentru înfăptuirea neabătută a Programului 

partidului de dezvoltare multilaterală 
economico-socială a României

Expunerea de excepți- NICOLAE CEAUȘESCU, 
onală valoare principială la Congresul al II-lea al 
și practică rostită de se- Consiliilor oamenilor 
cretarul general al parti- muncii din industrie, 
dului, președintele Repu- construcții, transporturi, 
blicii Socialiste Româ- circulația mărfurilor și 
nia, președintele Consi- finanțe, fundamentează, 
liului Național al Oame-----------------------------------------
nilor Muncii, tovarășul (Continuare în pag. a 4-a)

Marea Adunare Națională 
își reia lucrările în plen 

Biroul Marii Adunări Naționale a hotărît ca 
lucrările în plen ale sesiunii a treia a celei de-a opta 
legislaturi a Marii Adunări Naționale să fie reluate 
marți, 30 iunie 1981, la ora 10.

Realegerea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU în înalta 

funcție de președinte al CONSILIULUI 
NATIONAL AL OAMENILOR MUNCII 

prilejuiește în Valea Jiului 
Vibrantă bucurie 

și satisfacție unanimă

(Continuare in pap. a 4-a)

Printr-o vibrantă manifestare a bucuriei și sa
tisfacției nemărginite, a mîndriei patriotice, minerii, 
toți oamenii muncii din Valea Jiului. în frunte cu 
comuniștii, dau expresie .însuflețitoarelor sentimente 
ce le trăiesc și prin care aprobă din adîncul ini
milor mărețul și înțeleptul act politic prin care fo
rumul democratic al clasei noastre muncitoare a re- 
investit pe tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tarul general al partidului, cu înalta funcție de pre
ședinte al Consiliului Național al Oamenilor Muncii. 
Aceste calde sentimente nutrite față de conducăto
rul partidului și statului, cel mai iubit fiu al popo
rului nostru, se regăsesc pregnant Și în telegramele 
de felicitare, de unanimă adeziune si aprobare adre
sate Comitetului Central al partidului, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu din partea mai multor organizații 
de partid, colective de muncă din . Valea Jiului, din 
conținutul cărora spicuim următoarele :

„Văzînd, cu nemărginită 
bucurie și satisfacție — 
se spune in telegrama Co
mitetului municipal de 
partid —, cum forumul de
mocratic al clasei noastre 
muncitoare, hotăririle de 
excepțională însemnătate 
adoptate, au fost în mod 
fericit încununate de re
alegerea dumneavoastră în 
fruntea Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii, 
noi, cei ce muncim și 
trăim în Valea Jiului, la 
fel ca întregul nostru po
por ne simțim puternic 
însuflețiți și mobilizați în 
muncă. Sub puternicul 
imbold al bucuriei pe care 
o trăim, vom pune la ba
za întregii noastre activi
tăți prețioasele indicații și 
orientări pe care ni le-ați 
dat în cuvîntarea la Con
gresul consiliilor oameni-

lor muncii, Privind ridica
rea activității 
din industria 
la înălțimea 
cantitative și 
calitative ale
1981—1985. Vă asigurăm.

minerilor 
cărbunelui 

cerințelor 
exigențelor 
cincinalului

mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că a- 
vînd, mereu în față pilda 
vie a activității dumnea
voastră neobosite eu care
vă slujiți patria și popo
rul, vom munci fără pre
get, intr-un. înalt spirit de 
exigență, ordine, discipli- 
:nă și răspundere comu
nistă, plinind accentul pe 
îndeplinirea și depășirea 
planului la producția fizică 
de cărbune în deplină se
curitate a muncii, pe re
alizarea exemplară a sar
cinilor din acest prim an

(Continuare în pag. a 2-a>

Puternică și rodnică angajare în muncă
Ieri, zi de producție mărită în toate 

minele Văii Jiului
Hotărîrea minerilor Văii Jiului de a 

cinsti marele forum al democrației noas
tre muncitorești — Congresul al U-lea 
al consiliilor oamenilor mun
cii —, prin declararea zi
lei de ieri zi de producție mărită 
în toate minele, s-a materializat în rea
lizări de prestigiu. în primele două 
schimburi, mobilizarea brigăzilor de mi
neri s-a concretizat în obținerea unei 
producții superioare față de nivelul ex
tracției realizate pe bazin în schimburile 
respective din ziua precedentă de 1500 
tone cărbune.

n Sporul cei «tai Însemnat l-a înregis
trat colectivul minei Aninoasa care a 
extras în plus față de primele două 
schimburi ale zilei precedente o canti
tate de 300 tone de cărbune, spor obținut 
de minerii sectoarelor I, II și V. Dintre 
brigăzile care au adus contribuția cea 
mai însemnată la sporirea producției se 
afli cele conduse de Constantin lacpb 
și Pavel Dedlu din frontalele sectorului 
I, precum și cele ale minerilor Dumi

tru Luca din sectorul II și Vasile Vlșo- 
van din sectorul V. In abatajele acestor 
brigăzi s-au realizat randamente cu cite 
0,5—1 tone/post superioare față de indi
catorii planificați. ,

La mina Bărbăteni s-a înregistrat, de 
asemenea, un însemnat spor de pro
ducție față de primele două schimburi 
din ziua precedentă, respectiv de 250 tone 
cărbune, adueîndu-șj contribuția prin ran
damentele superioare obținute în aba
tajele lor minerii din brigăzile conduse 
de Mihaj Kovacs, din sectorul I, Ioan 
Pintecan, din sectorul III și Carol Mar
ton din sectorul II.

Minerii Lupeniuiui s-au situat, de ase- 
menea. în primele rînduri ale efor

tului de suplimentare a producției, din 
rîndul acestui mare colectiv evidențiin- 
du-se prin plusurile de productivitate și 
de producție obținute între 80—150 tone 
de cărbune brigăzile conduse de Pavel 
Bujor din sectorul VI. Mihai Blaga din 
sectorul III și Ioan Budulieeănu din sec
torul 1T

Vom înfăptui neabătut sarcinile 
ce ne revin in sporirea 
producției de cărbune

Minerii din brigada 
noastră au urmărit cu viu cincinal, sarcinile ce 
și profund interes lucră
rile celui de-al II-lea Con
gres al consiliilor oame-
nilor muncii, magistrala 
expunere a tovarășului 
Nicolae. Ceaușescu la fo
rumul suprem al atrto- 
conducerii muncitorești. 
Strălucitul document pro
gramatic prezentat con
gresului de secretarul 
general al partidului fa
ce bilanțul marilor reali
zări ale poporului în cin-

le ă României în actualul 
ne 

revin nouă în dezvoltarea 
bazei de materii prime și 
energetice.

Am primit cu deosebită 
satisfacție și cu mîndrie 
patriotică hotărîrea Con
gresului al II-lea al Con
siliilor oamenilor muncii 
de a-1 alege pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în înal_ 
ta funcție de președinte 
al Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii.

Gheorghe OPREANU,cinalul 1076—1980 și ja
lonează orientările iun-mjner, șef brigadă la 
damentale ale dezvoltă- i.m. Bărbăteni 
rii calitative a întregii ac-__________________________
tivități economico-socia- (Continuare in pag. a 2-a)

Muncind cu 
hărnicie, ne 

asiguram 
bunăstarea

Colectivul întreprinde
rii noastre a primit cu viu 
interes și unanimă apro
bare magistrala cuvînta- 
re a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la cel mai înalț 
forum muncitoresc — 
Congresul consiliilor oa
menilor muncii — care a 
jalonat cu profunzime sar
cinile ce revin întregului 
nostru popor în edifica
rea societății socialiste 
multilateral dezvoltate a
Constanța PETROVICI, 

coordonatoarea secției de 
bobinaj I.F.A. „Viscozâ" 

Lupenț

(Continuare in pag. a 2-a)
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Realegîndu-I, ne-am ales viitorul Vibrantă bucurie și satisfacție
(Urmare din pag. 1)

Alături de toți cei care muncesc, de 
întregul nostru popor, noi, muncitorii, 
ingineri; și tehnicienii de la Acțiunea 
„Huilă — Cimpu lui Neag" am urmă
rit cu mare interes, cu sentimente de 
înalt patriotism, lucrările Congresului 
consiliilor oamenilor muncii din indus
trie. construcții, transporturi,, circulația 
mărfurilor șj finanțe. Realegerea tova
rășului Nicolae Ceausescu, arhitectul 
noi; Românii, în înalta funcție de pre
ședinte al Consiliului Național al Oa
menilor Muneij este încă o dovadă a 
prețuirii do care se bucură primul din
tre muncitorii țării, omul care de 
an; conduce neobosit destinele poporu
lui de la poalele Carpaților. Acțiunea 
de aici, de la Cimpu lui Neag, inițiată 
de conducerea superioară de partid și

de stat, personal de secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, este destinată punerii în va
loare a no; rezerve de cărbune, atît 
de necesar economiei noastre naționale. 
De la începerea acțiunii și pînă în 
prezent, din cariera noastră s-au ex
tras 5 700 tone cărbune peste preve
deri. în condițiile depășirii ritmice a 
productivității muncii. Aceste rezultate 
le dedicăm Congresului, Minerului de 
Onoare pe care, roalegindu-1 ne-am 
ales viitorul, un viitor luminat <le i- 
deile comuniste, un viitor măreț al 
bunăstării și fericirii noastre.

Alexandru BUGHEȘ, 
maistru, secretarul organizației de bază, 
— Acțiunea „Huilă — Cîmpu Iui Neag"

Muncind cu hărnicie, 
ne asigurăm bunăstarea

Urmare din pag 11

patriei, pentru bunăstarea 
și fericirea noastră a tu
turor. Ne exprimăm, de 
asemenea, nemărginita 
bucurie și via satisfacție 
pentru realegerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu 
in înalta funcție de pre
ședinte al Consiliului Na
țional al Oamenilor Mun
cii. Această realegere 
constituie cea mai sigură 
garanție a dezvoltării 
multilaterale a patriei 
noastre socialiste.

In secția de bobinaj 
fabricii unde muncesc
alitate de coordonatoare a 
întregii activități, se lu
crează în acord global si 
pot afirma eu toată certi

a 
în

tudinea că obținem câști
guri bune, pe măsura can-, 
tității și calității muncii 
desfășurate. Din secția 
noastră firele de mătase 
sînt livrate la beneficiar.

Pentru a traduce în 
viață sarcinile ce ne re
vin din cuvîntarca tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
la Congresul consiliilor 
oamenilor muncii vom de
pune în permanență stră
danii susținute în vederea 
îndeplinirii și depășirii 
sarcinilor de plan, pre
cum și pentru îmbunătăți
rea calității firelor, îneît 
să sporească producția de 
calitate extra și prima. A- 
eesta este răspunsul nos
tru colectiv, contribuția 
noastră la progresul și 
prosperitatea patriei.

Vom înfăptui 
sarcinile 

ce ne revin 
'Urmare din pag. f)

Deplin con.știenți că 
înfăptuirea obiectivelor 
jalonate în cincinalul 
1981—1985 înseamnă pen
tru noi, pentru întregul 
colectiv al întreprinderii, 
o activitate perseverentă 
pentru realizarea ritmică 
a sarcinilor la producția 
de cărbune. în condiții de 
calitate și eficiență spo
rită, ne angajăm să nu 
precupețim ni< i un efort 
pentru a da patriei mai 
mult cărbune, pentru a 
aduce prin fapte de mun
că întreaga noastră con
tribuție la creșterea pu
terii economice a patriei, 
la înaintarea României pe 
calea socialismului și co
munismului.

al cincinalului, la inves
tiții, construcția de utilaj 
minier, transportul, pro
ducția de fire artificiale, 
tricotaje și confecții, în 
toate sectoarcle activității 
productive din municipiul 
nostru".

„Magistrala Dumnea
voastră cuvintare, rostită 
la deschiderea lucrărilor 
Congresului — se spune 
în telegrama trimisă de 
colectivul l.M. Lupeni —, 
constituie pentru noi mi
nerii ca de altfel pentru 
întregul popor, un amplu 
program de acțiune, care 
jalonează căile de dezvol
tare tot maj puternică a 
patriei noastre, de ridi
care a bunăstării poporu
lui, de întărire a inde
pendenței și suveranității 
naționale.

Vă raportăm și cu acest 
prilej, că în cinstea ma
relui forum al democra
ției noastre muncitorești, 
am realizat sarcinile de 
plan pe primul semestru 
al anului cu 6 zile mai 
devreme, livrînd economiei 
naționale suplimentar 
39 000 tone cărbune eocsi- 
ficabil, am redus consu
mul specific Ia cherestea 
eu 0,9 me/1000 tone, la 
energie cu 2,5 kWh/lonă, 
am redus cheltuielile ma
teriale cu 3,5 lei la 1000 
lei producție marfă, roa- 
lizind producția netă în

proporție de 103,5 la suță.
Avînd în față insuflețir 

toruj dumneavoastră e»». 
xemplu de muncă, dăru
ire și consecvență revo
luționară, pentru înflori
rea patriei și națiunii 
noastre socialiste, noi mi
nerii de la Lupani, ne 
angajăm cu responsabilita
te muncitorească, ca sub 
îndrumarea organului nos
tru de partid să acționăm 
<u fermitate pentru înfăp
tuirea grandiosului pro
gram adoptat de Congre
sul al NSl-lea al P.C.R. și 
a holărîrilor Congresului 
al Il-lea al consiliilor oa
menilor muncii, că vom 
acționa cu dăruire și res
ponsabilitate, așa cum 
ne-ați indicat dumnea
voastră, mult stimate to
varășe secretar general, 
pentru a da patriej eît 
mai mult cărbune cocsi- 
ficabil, de bună calitate 
și la Un cost , eît mai re
dus",

în telegrama colectivu
lui de oameni ai muncii 
de la l.M. Bărbăteni se 
spune: „Cinstind cu dem
nitate muncitorească Con
gresul al. H-lea al consi
liilor oamenilor muncii, 
dînd expresie profundei 
bucurii și satisfacții ce o 
trăim în urma reinvestirii 
Dumneavoastră, stimate 
tovarășe secretar general, 
in înalta funcție de pre
ședinte al Consiliului Na
țional al Oamenilor Mun

cii, întregul colectiv al 
întreprinderii miniere Băr
băteni este mobilizat ple- 

A nar, cu devotament patri
otic și înaltă responsabi
litate comunistă, în vede
rea depășirii sarcinilor de 
plan și realizării angaja
mentelor asumate în în
trecerea pentru sporirea 
producției de cărbune coc- 
sificabil, vă raportăm 
scumpe conducător al 
partidului și statului, că 
pînă la data desfășurării 
lucrărilor Congresului con
siliilor oamenilor muncii 
planul producției fizice 
al întreprinderi; noastre a 
fost depășit cu peste 
18 000 țone de cărbune.

însuflețiți de mărețul e- 
veniment politic pe care-1 
trăim cu mîndrie în aces
te zile toți cej ce muncim, 
punînd la baza întregii 
noastre activități mărețul 
program de lucru și ac
țiune practică pentru în
făptuirea cu succes a cin
cinalului 1981—1985, a ori
entărilor spre o calitate 
superioară pe care dum
neavoastră ni le-ați ja
lonat cu luminoasă clar
viziune științifică, revolu
ționară în magistrala ex
punere la Congresul con
siliilor oamenilor muncii, 
vă asigurăm, mult iubite 
si stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că noi minerii 
de la Bărbăteni ne vom 
face fără preget datoria 
față de țară și partid".
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Din activitatea consiliilor populare

Propuneri înfăptuite de cetățeni, 
din inițiativa cetățenilor

In activitatea Biroului 
executiv al Consiliului 
popular al orașuluj Petri- 
la, a lucrătorilor ■ de aici, 
dialogul permanent, cu oa
menii muneij din locali
tate este o metodă adine 
înrădăcinată-

— Să stai de vorbă cu 
oamenii, să le cunoști a- 
tît bucuriile eît și greu
tățile, să ții cont de pro
punerile și sugestiile lor 
este firesc și deosebit de 
important în activitatea 
lucrătorilor din cadrul 
consiliului popular. A- 
ceste sugestii și propuneri 
sînt analizate cu simț de 
răspundere și multe din 
ele sînt traduse în viață, 
în interesul celor ce 
le-au făcut, dar și al în
tregii obști, ne spunea to
varășul David Gavrilă, 
primarul orașului.

Despre preocuparea ce 
există în cadrul consiliu
lui popular al orașului 
Privind rezolvarea pro
punerilor și sesizărilor oa
menilor muncii relatăm un 
fapt semnificativ. La ga
zeta cetățenească din car
tierul 8 Martie, cel mai 
mare cartier al orașului, 
există un panou cu pro
punerile făcute, modul 
de rezolvare precum și 
termenele precise de tra
ducere a lor m viață. 
Spicuim doar citeva din 
propunerile înfăptuite în 
ultima perioadă. Pentru 
ca ce; ce doreau să intre 
in posesia buteliilor de a- 
ragaz să nu mai fie ne- 
voiți să stea în viscol, 
ger, arșiță și ploi în aș
teptarea mașinilor cu bu
telii, s-a sugerat ideea în
ființării unuj centru de 
primire-distribuire a bu
teliilor. Propunerea a fost 
analizată cu răspundere și 
după o matură chibzuință 
s-a ajuns la concluzia că 
sînt necesare două aseme- 
• < • ntre. S ai g sit < le diri

adecvate acestui scop și 
în prezent im asemenea 
centru funcționează în 
cartierul 8 Martie, iar 
altui], aflat lingă Școa
la generală nr. 2 din Lo- 
nea. Tot la . propunerile 
cetățenilor a fost mutată, 
lingă complexul comer
cial din cartierul 8 Mar
tie, și piața unde se des
fac produsele agroalimen- 
tare. Locatarii blocurilor 
54 și 55 de pe strada Re
publicii au propus amena
jarea unor locuri de joa
că pentru copii. Propune
rea a fost recepționată și 
s-a trecut la Înfăptuirea 
ei, iar copiii de aici au 
acum două terenuri de 
joacă. Un amănunt nu 
lipsit de importanță : te
renurile de joacă au fost 
amenajate'eu sprijinul lo
catarilor, iar in fruntea 
acțiunii ș-aU situat mine
rul Alexandru Dumitraș, 
Gheorghe Petrea și Ionel 
Tunaru, cej ce au făcut, 
propunerea amenajării a- 
cestor locuri. Din rîndul 
cetățenilor a izvorît și 
propunerea de lărgire și 
modernizare a străzii Ta- 
ia, lucrările șînț efectu
ate de echipa condusă de 
Gheor-ghe Să bău, dar pun 
umărul și locuitorii stră
zii. Efectuarea lucrării im
pune retragerea garduri
lor, necesitate înțeleasă de 
locuitori. Notă discordan
tă face totuși Virgil Fon- 
drea care tergiversează 
retragerea gardului. Or, 
modernizarea și asfaltarea 
străzii sînt în folosul tu
turor, decj și al lui.

Maj smt insă multe pro
puneri de înfăptuit și a- 
cesț lucru stă în atenția 
Consiliului popular âj 
orașului Petrila si, ' cu 
sprijinul celor ce le-au fă
cut, al locuitorilor, ele 
vor fi cu s'guranță traduse 
în viață.

I). CRIȘAN

Examen <le ba
calaureat. Imaginea 
alăturata reprezin
tă un instantaneu din 
timpul desfășurării pro
bei de matematică la 
Liceul industrial Vul
can.

Foto : Șt NEMECSEK

Economisirea pe toate 
căile a energiei electrice 
este unanim considerată 
drept un comandament 
fundamental la mina Băr- 
bățeni. Este un motiv de 
justificată mindrie pentru 
întregul colectiv, faptul că 
în urma analizelor profun
de efectuate de comitetul 
de partid și consiliul oa
menilor muncii, analize ca. 
re au evidențiat multiple 
posibilități concrete pe ca
lea raționalizării riguroase 
a consumurilor de energie 
electrică, s-a trecut la o 
acțiune perseverentă în a- 
cest sens. „Și în cadrul u- 
nității noastre, sublinia 
președintele consiliului oa
menilor muncii, Vasile Pu- 
păzan, se vehicula ideea 
acceptării unui consum ri
dicat pe tona de cărbune 
ca fiind ceva normal, ur
mare a procesului de me
canizare complexă prin ca
re trece și mina Barbăteni. 
In lumina noilor exigente 
de reducere a consumuri
lor, unde este prevăzut ca 
indicele mediu de consum 
energetic la 1000 lei pro
ducție industrială să se

r
VĂ INFORMĂM

• PENTRU MINERI. 
La l.M. Vulcan se află în 
fază de finisare noua 
cantină pentru mineri. 
Aici lucrează echipe de 
zidari. mozaicari și zu- 
gravi-vopsitori ăi șantie
rului din 

‘I.C.M.M.
I .construcției
I formațiile
V Constantin

B

I
I

reducă în acest doincniu cu 
40 la sută, trebuia să ne 
reconsiderăm propria acti
vitate. De aceea toate mă
surile luate, inclusiv schim
barea modului de a gîndi 
al celor ce pot face econo
mie de energie electrică -

le cinci luni ale anului în
seamnă 317 000 lei econo
mie la costul producției 
de cărbune".

Măsurile de economisire 
a energiei electrice vizea
ză ; evitarea funcționării în 
gol a utilajelor din dotare;

Economia de energie — 
cerință a sporirii eficienței

au dus la o economie de 
5,1 kWh pe tona de căr
bune". „De fapt — sublinia 
in continuare inginerul 
șef al minei. Mitică Nico- 
lescu, noi am reușit ca să 
convingem pe minerii noș
tri care mînuiesc utilajele 
să înțeleagă că economia 
de energie înseamnă o re
ducere a cheltuielilor ma
teriale planificate pe tona 
de cărbune. Bunăoară, cei 
957 000 kWh energie elec
trică economisiți pe prime

oprirea între schimburi a 
unui compresor de 45 mc; 
restricții cu privire la ilu
minat atît la suprafață eît 
și în subteran și încărcarea 
utilajelor la puterea nomi
nală.

„Mai sînt și alte măsuri 
aplicate care nu s-ar ii 
soldat eu reușite dacă nu 
ar fi fost sprijinul activ al 
organizațiilor de partid de 
la sectoare. E vorba de 
respectarea programului de 
funcționare a puțurilor.

care sînt marj consuma
toare de energie. Mașinile de 
extracție duceau în subte
ran deseori cîte un munci
tor în colivie, deci, era o 
risipă de energie spre a e- 
vita astfel de situații s-a 
trecut la programul orar 
de servire a personalului", 
ne reiatei inginerul cu pro
bleme energetice Silviu 
Iancu. Tot ca o remarcă la 
măsurile ce vor fi finaliza
te din programul de eco
nomisire a energiei electri
ce în trimestrul 111, se în
scrie acțiunea de îmbună
tățire a factorului de pute
re prin montarea unor mo
toare sincrone și a conden
satorilor de putere.

Cele relatate pun în e- 
vidență acțiunile energice 
ale unui colectiv fruntaș 
pe ramură care a întronat 
un climat responsabil de 
economisire a energiei e- 
lectrice, alături de măsuri
le de reducere a consumu
rilor și a celorlalte mate
riale și materii prime ce 
intră în costul tonei de 
cărbune.

T ARV1NTE

Vulcan al 
La grăbirea 
au contribuit 
conduse de 

Năstase, Ion’:

Cazacu, Gheorghe Vasile 
și Gheorghe Grămadă.

• COPIII AȘTEAPTĂ. 
I^a Lupeni și Paroșeni 
s-au deschis cu săptămîni 
în urmă ștrandurile, spre 
bucuria copiilor care se 
află în vacanță. La Petro
șani, însă, ștrandul din 
cartierul. Aeroport conti
nuă să fie închis. Ce mai 
așteaptă gospodarii de la 
E.G.C.L. pentru a oferi și 
populației, mai ales co
piilor din Petroșani aceas
tă atît de necesară bază 
de fortificare și divertis

ment specifică sezonului 
estival ?

• CENTRALĂ TERMI
CA. La mina Aninoasa au 
fost atacate lucrările în 
vederea extinderii centra
lei termice. Aceasta va 
avea în final o capacitate 
de 4,3 Goal, cu mult su
perioară celei vechi, asi- 
gurindu-se astfel condiții 
mai bune de furnizare a 
apei calde la baia mine
rilor și a căldurii pe timp 
de iarnă.

• SPECTACOL. La clu
bul e licatc« . din v ul-

can a avut loc un spec- ’ 
taeol dedicat tinerilor mi
neri. în organizarea Ca- I 
sei de cultură Petroșani. I 
Și-au dat concursulz cu
noscutul artist de comedie | 
Gionj Dumitriu, îndrăgiții 
interpreți de muzică ușoa
ră Olimpia Panciu și Mi
hai Constantinescu, a- 
companiați de formația 
„Acustic".

^Ă IMFORfVIĂ^
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Sibiu

INȚA PREA 
plAtitA I Astăzi și mime, la Deva, Alba lulia, Arad și
spus de cîte 

S noastră a 
cu foarte 

pplificări — 
legate 

la care
ce se

de 
se 

urcă 
mașinii fi- 

fluența bău- 
ilice și cît sînt 
iioși atunci 
i ne drumu- 
*. încă un 
e șesocotin- 
ponsabilitaie, 
.prețul unei 

alte conse- 
, a oferit în 
de 24 iunie 

■gil. Acesta, 
consumat 

BOlice. a ur- 
rtur?sm încă 
si, jurul 
a pornit la 
cauza con- 
alcool și a 

fsive Avram 
trat în plin, ' 
i-se violent, 
mui autobuz 
itia din fata 
V.U.T.L. Șo- 
i trei pasa- 
st transpor
te gravă la 
pe drum o 
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s

s

?I EA ASI- 
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tPOI
îceastă săp- 
mai produs 

t pe cît de 
atît de grav. 
23 iunie, în 

< 15,30, șofe-
Ion de la 

îlteni, lotul 
Iși manevra 
nt*> înapoi, 
carierei de 

ștera Boldi, 
u-se sufici- 
tservat per
iatele mași- 

acejden tat

Fazele republicane ale 
Festivalului național 
„Cintarea României
Astăzi și mîine, la Deva. Alba lulia, A 

Sibiu, . formații artistice din Valea Jiului vc 
ticipa la actul fina) al concursurilor desfășurate în 
cadrul generos al acestei ediții a Festivalului na
țional „Cintarea României". Evenimente de pro
fundă sinteză a întregii activități cultural-artistice 
și educative desfășurată în așezâmintelc de cul
tură ale minerilor din Valea Jiului, fazele repu
blicane vor evidenția cele mai valoroase realizări 
pe tărîmul artei amatorilor, oameni ai muncii din 
industrie, agricultură și alte domenii de activita
te, încununînd eforturile acestora de a-și îndrepta 
preocupările spre frumos, spre bine, spre plăcut 
și util.

Astăzi, in vechea cetate de la Alba lulia. pe 
scena fazei republicane vor evolua fanfara repre
zentativă a minerilor Văii Jiului, dirijată de Prof. 
Ion Gorgan, și formațiile de fluierași de la Dealul 
Babii (coordonată de prof, Vasile Repede) și Lo- 
nea (instructor prof. Gheorghe Popa). Tot azi. Ia 
Arad, vor reprezenta Valea Jiului la faza republi
cană formațiile de teatru de la clubul Petrila (cu 
piesa „Frunze care ard" de l.D. Sirbu) șj teatru în 
limba. maghiară de la clubul sindicatelor Lupeni 
(instructor. Gabriel Pangracz).

Duminică, la Sibiu, vor încerca să aducă pre
mii republicane, pentru mișcarea artistică din Va
le inginerul Valeriu Butulescu (solist chitară 
sică) și Grupul cameral ăl Școlii populare de 
și Școlii de muzică Petroșani (dirijor prof, 
drian 'Schweitzer). In aceeași zi, în reședința 
dețului nostru, pe scena marelui festival vor 
frumusețea dansului jienesc formațiile de dansuri 
bătrînești de la Casa de cultură din .Urieani (ins
tructor Dumitru Iacobescu). și dansuri populare de 
la Școala populară de artă din Petroșani. Tot de 
la Școala populară de artă va participa la faza 

. finală de la Deva formația de balet clasic, care, 
ca și formația de dansuri populare, este instruită 

. de Nieolae, Zăblău.
Tuturor artiștilor amatori le dorim succes în 

. reprezentarea cu cinste a tradițiilor cultural-artis- 
ale Văii Jiului !

In ultimul timp, in ca
drul generos al Festiva
lului național „Cintarea 
României", in Valea Jiu
lui au fost organizate nu
meroase acțiuni politico- 
educative și cultural-ar
tistice. Linele din acestea, 
cum sînt „Laudă 
muncii și creației sale' 
„Nedeia vulcăneană" 
devenit tradiționale, 
ind organizate an de 
altele se află doar 
prima ediție. Pe lingă 
cestea, cu sprijinul 
mitetului de cultură 
educație socialistă, 
cluburilor și caselor 
cultură au fost organiiza- 
te diferite acțiuni cu 
formațiile proprii, cla
sificate în etapa finală a 
Festivalului național „Cîn- 
tarca României", precum 
și cu unele formații pro
fesioniste, „Rapsodia 
română", „Teatrul 
comedie" și altele.

De remarcat, este 
rientarea organizatorilor 
de a susține actul artis
tic în mijlocul oameni
lor muncii, acolo unde a- 
ceștia iși desfășoară ac
tivitatea. Cu alte cuvinte, 
se observă din ce în ce 
mai mult renunțarea la 
metoda de a chema spec
tatorul la acțiune, folo- 
sindu-se practica de a 
merge la el „acasă" — 
cum se spune — pentru 
a-i oferi în timpul liber 
momentele . de divertis
ment și delectare, mo
mente care se constituie 
într-uri eficient ■ mijloc 
de educație. Susținerea 
unor programe ârtistîce 
îfi sălile : de apel ale în
treprinderilor 
intrarea in șut a 
rilor, 
ce in 
observă 
un tot mai larg 
pentru 
ga ni zale

omului 
■“ Și 

au 
fi- 

an, 
l* 
a-

co- 
Și 
al 
de

de

o-

stadioane și la locurile de 
agrement, organizatorii 
acestor acțiuni venind în 
întimpinarea unor dorin
țe exprimate deseori de 
oamenii muncii. Consi
derăm că’ o asemenea o- 
rientare din partea clu- 
'burilor și caselor de cul
tură de la Petrila, Vul
can si Lupeni este bine
venită și ea trebuie ge-

văzut formația elevilor 
de la Școala generală nr, 
6 din Petrila, suita de 
dansurj bătrînești de la 
Urieani, 
de la 
recent 
tînăra 
tic" și

corul cameral 
Petroșani sau mai 
show-ul oferit de 
formație „Acus- 
multe altele, ciți 

au plecat de decepționați? 
Este foarte plăcut să 
vezi sălile in care aces-

Posibilități de receptare 
a fenomenului artistic

neralizată în întreaga Va
le a Jiului,

Din păcate trebuie să 
arătăm faptul că la une
le inițiative ale 
lor de educație, 
terii nu răspund prezent. 
Motivele sint multiple, 

că spectacolele nu 
de calitatea dorită, 

că sînt planificate la 
nepotrivite, 
și simplu, 

de

factori- 
specta-

fie că, 
nu sint 
oamenii

fie 
ore 
pur 
cunoscute
muncii,

Am asistat 
spectacole de 
nută artistică 
formații din

Dintre c

deseori la 
înaltă ți- 

oferite de 
Valea

te formații susțin spec
tacole arhipline, să auzi 
aplauze Și îndemnuri din 
partea celor care îi cu
nosc pe artiștii amatori. 
Sau, la sfirșitul acestui 
an școlar, cînd școlile au 
găzduit emoționante pro
grame artistice susținute 
de elevi. In săli, uneori 
pur și simplu în bănci, 
se aflau părinții acestor 
ropij cărora le transpira
seră ntîinile pe flori, flori 
care aveau să răsplăteas
că efortul depus pe sce
nă. Dar, in același timp, 
foarte neplăcut este să 
vezi sălile goale la spec-

tacole bine închegate, o- 
ferite de formațiile noas
tre, care, este 
nu dispun de 
tea celor
Chiar și atunci cînd 
cestea, brigăzile 
ce, tarafurile și 
se deplasează 
spectatori 
ape], cluburi și case 
cultură 
importanța cuvenită, 
ce ? Publicul 
muncii din Vale) are 
apărat 
nume 
vedete 
re să 
o dată
colo de graniță ? 1 

forțele proprii, în 
gij de 
de artă, nu pot avea în
credere ? Nu merită a fi 
admirați ? Am pus a- 
ceste întrebări, în apa
rență la general, la care 
nu solicităm răspuns i- 
mediat. Acestea se vor in
să un motiv de. meditație 
atit pentru factorii 
inițiază fenomenul 
tural-artistic, cît și pen
tru cei care îl receptea
ză, pentru toți oamenii 
muncii din Valea Jiului, 
cărora li se oferă posi
bilități multiple de a se 
împlini din punct de ve
dere spiritual.

Val. URICANEANU
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S.O. N-au
cîteva mo-
eatenție da-
a un om
t viata.
EVA 
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e în care
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uterea fap-
menii de la
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de răspun- 
cerea auto-

Să nu nr-
permită ur-
îlan a celor 
Însumat bă- 
oolice ; să 
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noaptea, cu 
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Mircea BUJORESCU

Cronica filmului

un

că '■ 
de

lluierașii din Dealul 
Babii

„made în 
numai

miniere,la 
mine- 

oleră rezultate din 
ce mai bune. Se 

in același timp 
interes 

spectacolele or- 
m aer liber, pe

MESAGERII!
Genaclul literar „Mesa

gerul". Mircea Andraș, 
Rahela Barcan, Mircea 
Medeșan, Elena Dumitru, 
Ionel Burdea, Carolina 
Miron, Gheorghe Ferar, 
Genovena Jekel, Angela 
Stoicoiu, Ana Koronka, 
Lia Jula, Elisabeta Ser- 
dan, Viorica Pop.., O 
simplă înșiruire de nume, 
care, aparent nu spune 
nimic. Oamenii din spate
le acestor nume, lucrători 
ai‘ Oficiului de poștă și 
teleeomunicajii Petroșani 
au îndrăznit să pășească, 
în clipele de răgaz, din
colo de porțile visului,

aeola unde sălășluiește 
POEZIA. Gestul aplicării 
asupra foii albe de hîrtie 
dorința de. comunicare, 
setea de înalt, dragostea 
pentru frumusețea și cu
răția cuvîntului, toate a- 
cestea — și die altele! — 
îi fac pe acești oameni 
mai buni, mai frumoși, 
mai utili. Ei, cei care a- 
sigură legătura între oa
meni, caută, caută, prin 
împletirea ideilor și jocul 
imaginilor, să. creeze o 
punte interioară pentru 
înțelegerea cu ochii su
fletului a marii treceri.

Bujor MIRCESCU

i uitați nici 
fiecare din- 
voastră răs- 
» siguranța 
itier, de in
corporată a 

și pietoni-
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al Miliției 
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Despre diversele expri
mări artistice ale Măriei 
Dincă s-a mai scris, în 
sensul că demersul liric 
se întregește cu imagini 
plastice, de definire com
plementară a personali
tății sale artistice. Lau
reata Festivalului națio
nal „Cintarea României" 
ne propune, de această 
dată, o ipostază, „homo 
ludens", în ceea ce pri
vește pictura sa, ține să 
acrediteze această idee 
cu prilejul expoziției de 
pictură în ulei „Minereas
că", vernisată joi, la Mu
zeul Mineritului din Pe
troșani (din păcate, nu 
avem încă, în municipiu 
o sală specială de expo
ziții, dedicată artelor plas
tice; patronajul muzeului 
se dovedește generos, dat 
condițiile vernisajului sînt 
„umbrite" de puținătatea 
spațiului și iluminației). 
■Adevărul este cu totul

altul, in caularea simbo
lului, șlefuit înir-o 
zisă manieră naivă 
multe ori, naivul ascunde
o cerebralizare mult mai 
intensă decit pictura cla
sică), poeta-pictoriță se

a.sn 
(de

marcat, ușor dc recuuos 
cut, dincolo de liniile 
petele coloristice 
toare emoționa.a, 
devărate izvoare 
timentului. Suita
crări peisagistice din

i
cu va- 
deci a-

ale sen
ile lu- 

lu-

A.Intre simbol 
și jocul elaborat

rupe conștient de conturul 
concret al realității. Am
biția de a aborda portre
tul contribuie lotuși la 
resurecția tradiționalului, 
iubirea față de breasla 
minerilor („interviul de 
azi", „Minerul pensionar" 
„Portret de miner", „Șef, 
de brigadă", „Maistrul 
minier" etc.) aduce în 
prim plan chipuri cunos
cute din Valea Jiului și 
ceea ț este den •’ dt re'

rnea mineritului („Mina 
Vulcan 1908", „Gura mi
nei...", „Puțul Sud-Ani- 
noasa", „Preparația Pe- 
trilei") apelează la culori 
reci, matul tușelor inspi
ră stampă, dar creează și 
capcana decorului artifi
cial, căutarea simbolului 
desparte registrul „pete
lor" și astfel se mani
festă o tendință mai veche- 
de favorizare a nonfigu- 
faticului, din care răzbat

siîngăeii ale desenului. 
Alte pînze i.,Bijuterii mi
niere", „Scoicile Lupeniu- 
lui") sînt ilustrări ale 
credoului . plastic al Mă
riei Dincă, dar măi degra
bă exerciții ludice său 
onirice, nu spontane cum 
le vrea artista, ci, dim
potrivă, îndelung ela
borate. Portretul rămîne 
totuși o încercare Velei
tară, cu multe reușite, 
în care simbolul atit de 
iubit ; se întîlnește fericit 
cu rafinamentul coloristic, 
în acest sens piesa de 
rezistență ni se pare „Tă
ria muntelui" — un mun
te tricolor, cu efigia vie 
a primului. bărbat 
țării noastre, chipul Mi
nerului de Onoare al Văii 
demonstrează încă o dată 
faptul că străduința și 
talentul Măriei Dincă se 
dedică inspirat vrednici
lor bărbați ai subteranu
lui, patriei străbune.

Andrei APOSTOL
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Inepuizabilul Jean Gi- 
rault —- care .și-a făcut 
o bună reputație la noi 
prin filmele : „Jandarmul 
din Saint-Tropez"; 
darmul 
„Aruncați banca în 
„Marile vacanțe", 
darmul se însoară", 
darmul la plimbare"

• „Permisul de conducere" 
este din nou prezent 

pe ecrane, de această da
tă cu a eincea peliculă 
din serialul de mare suc- 
eps, avindu-1 drept cap 
de afiș pe actorul de 
comedie nr. 1 al cine
matografului, francez, 
Louis de fu nes.

Natural, „Jandarmul și 
extraterestrii", cu 
generic care este 
mult promițător 
nește, 
zice, sufragiile 
lui. Iar faptul că genul 
science fictipn-uluj este 
luat în balon pe terenul 
comediei burlești, este o 
idee excelentă. Cinste 
tandemului Girault 
Vilfrid ! — acțiunea 
mediei „Jandarmul 
extraterestrii"
nare ne convingem 
tegoric de acest 
întrece orice 

Pornind de 
confruntării 
trilor cu năstrușnicii .jan
darmi, realizatorii filmu
lui creează un climat i- 
deal pentru o veritabilă 

ț . cavalcadă a umorului bur- 
4 lese. sensibil apropiat
’ de cel din. vestitele ..co

I
I
I

„Jan
ta New York", 

aer",
„Jan- 
„Jan- 

Și

în. alb, cum

un 
mai 

intru- 
s-ar

publicu-

4

i

ț

I

co
și 

(la vizio- 
ca- 

lucru)
imaginație, 
la ideea 

extrătereș-

medii trăznite 
Hollywood", 
aici există un plus 
temperament latin, exis
tă, de asemenea-,
Louis de Funes inimita
bil și de neegalat, po- 
sedînd un stil interpre
tativ cu totul special, . 
ceea ce conferă întregii 
pelicule . un spor de ;, a- 
tractivitate. Proliferarea 
situațiilor de un haz ire
zistibil se petrece, după 
principiul reacției in lanț. 
Fiecare poantă explodea
ză cu precizie de secun
de, fiecare trimitere la 
ticurile filmelor științi- 
fico-fantastice echivalea
ză cu cîte o grimasă pa
rodică la adresa ozenolo- 
gilor.

Reîntorcindu-ne lă 
Louis de Funes, ei bine, 
filmul este și recitalul de 
zile mafi al unui comic 
plin de fantezie, neîndo
ios un. urmaș demn al 
marilor 
lui.
zut 
nes 
late 
bilitate incredibilă, 
mul orchestră", 
„Mania grandorii' 
s-ar putea continua) 
demonstrat 
de aceasta 
te, arta comică a 
Funes constă 
simț fundamental 
morului, prezent 
eu întreaga sa

urmaș demn 
comici ai ecranu- 

Multă vreme s-a cre- 
că efectul lui de Fu- 
constă în exclusivi- 
în fața sa dc o mo- 

„O- 
„Zîzania", 

(lista
au 

că dincolo 
disponibilita- 

lui de 
intr-un 
al u- 

și aici, 
genei-o.-^.

C. _AJLEXANDREgCU
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Congresul consiliilor oamenilor muncii
HOTĂ

(Utmare din pag. I)

îti. chip magistral, sar
cinile majore ce vor con
centra eforturile clasei 
muncitoare, ale întregu
lui nostru popor în a- 
cești cinci ani.

Congresul adoptă ex
punerea de înaltă ți
nută politică șt științi
fică prezentată de tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
ca document programa
tic al organelor și orga
nizațiilor de partid, or
ganelor de conducere co
lectivă din ministere, 
centrale și întreprinderi, 
organizațiilor de masă și 
obștești, al tuturor oa
menilor muncii din in
dustrie, construcții, trans
porturi, circulația măr
furilor și finanțe în efor
tul general, susținut, 
pentru realizarea mari
lor obiective ale cincina
lului 1981—1985, pentru 
conferirea unei calități 
noi, superioare activității 
din toate sectoarele eco-

încheierea
{Urmare din pag. t) 

tului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în înalta 
funcție de președinte al 
Consiliului Național al Oa
menilor Muncii, realegere 
considerată, pe drept cu- 
vînt, chezășia sigură a 
progresului continuu al 
României socialiste.

In același timp, se dă o 
înaltă apreciere ideilor și 
orientărilor cuprinse în 
magistrala expunere a se
cretarului general al parti
dului la ședința inaugurală 
a Congresului.

La reluarea dezbaterilor 
în plen, pe marginea pro
blemelor înscrise pe ordi
nea de zi au luat cuvînțul 
tovarășii : Ioan Pop, pre
ședintele Consiliului oame
nilor muncii al întreprinde
rii de vagoane Arad; Ale
xandrina Găinușe, prim- 
secretar al Comitetului ju
dețean Bacău al P.C.R. ; 
Ion lorga, președintele 

. Consiliului oameniloi' mun-, 
cii al întreprinderii minie
re Mofru, județul Gorj ; 
Candit Man, președintele 
Consiliului oamenilor mun
cii al întreprinderii „Elec- 
trocentrale" Mureș ; Vasile 
Sava, prim-viceprețedinte 
al Consiliului oamenilor 
muncii al întreprinderii fo
restiere de exploatare și 
transport Suceava ; Elena 
Deliu, președintele Consi
liului oamenilor muncii al 
Combinatului de îngrășă
minte chimice Slobozia; 
Cornel Burtică, viceprim- 
ministru al guvernului, 
președintele consiliului 
de conducere al Ministeru
lui Comerțului Exterior 
și Cooperării Economice In-. 
ternaționale; Irina Farkaș, 
președintele Consiliului 
oamenilor muncii al între
prinderii de tricotaje „Mio
rița** Oradea; Virgil Tro- 
lin, viceprim-ministru al 
guvernului, , președintele 
consiliului de conducere 
al Ministerului Minelor, 
Petrolului și Geologiei; Eu
genia Leonhard, președin
tele Consiliului oamenilor 
muncii al întreprinderii 
„Textila** Cisnădie, jude
țul Sibiu; Nicolae Albu, 
președintele Consiliului 
Uniunii județene a coope
rativelor de consum Vîlcea; 
Adrian Ghica, prim-vice- 
președinte al Consiliului 
oameniloi- muncii al Trus
tului județean de construc- 
ții-montaj Neamț.

R î R E
nomiej naționale, pentru 
progresul social neîntre
rupt al țării și atinge
rea obiectivului strategic 
privind transformarea 
României într-o țară so
cialistă mediu dezvoltată 
din punct de vedere eco
nomie.

Participanții la con
gres, în numele clasei 
noastre muncitoare, al 
tuturor oamenilor muncii 
din industrie, construc
ții, transporturi, circula
ția mărfurilor și finanțe, 
dau o înaltă apreciere a- 
cestui amplu și strălucit 
document programatic ți 
se angajează ferm să pu
nă toată puterea lor de 
muncă și creație în sluj
ba realizării neabătute a 
politicii partidului și sta
tului de înflorire și mo
dernizare a economiei 
naționale, de ridicare ă 
calității vieții poporului, 
înfăptuirii Programului 
partidului de făurire a 
socialismului și comunis
mului' în România.

lucrărilor
După pauză, lucrările au 

fost conduse de tovarășul 
Ion Sîrbu, prim-secretar al 
Comitetului județean Ar
geș al P.C.R.

Au luat cuvînțul tovară
șii : Ion Nica, președintele 
Consiliului oamenilor mun
cii al Centralei industriale 
de îngrășăminte chimice 
Craiova ; Georgeta Ioniță, 
tehnician la Combinatul de 
prelucrare a lemnului din 
Focșani; Titus Popovici. 
scriitor ; Simion Săpunaru, 
președintele Consiliului oa
menilor muncii al Centra
lei industriale de autoturis
me Pitești*, Ion Ursu, prim- 
vicepreședinte al Consiliu
lui Național pentru Știință 
și Tehnologie ; Georgeta 
Podaru, președintele Con
siliului oamenilor muncii 
al întreprinderii textile 
„Moldova" din Botoșani ; 
Angelo Miculescu, vice- 
prim-ministru al gu
vernului, președintele
Consiliului' de conducere 
al Ministerului Agricultu
rii și Industriei Alimenta
re ; Maria B răi le seu,
membră a Consiliului oa
menilor muncii al Combi
natului de fibre artificiale 
Brăila ; Iosif Szasz, prim- 
secretar al Comitetului ju
dețean Harghita al P.C.R.; 
Ion Pățan, viceprim-mi
nistru al guvernului, pre
ședintele Consiliului de 
conducere al Ministerului 
Aprovizionării Tehnico- 
Materiale și Controlului 
Gospodăririi F ondurilor 
Fixe ; Pantelimon Găvă- 
nescu, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C. ; Petre Gi
gea, președintele Consiliu
lui de conducere al Mi
nisterului Finanțelor.

In spiritul importante
lor indicații și orientări, 
al marilor exigențe, for
mulate în expunerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
participanții la dezbateri 
au examinat cu toată răs
punderea activitatea des
fășurată pînă acum, re
zultatele obținute șț lip
surile existente încă în a- 
numite domenii, au făcut 
valoroase propuneri me
nite să asigure ridicarea 
întregii munci la nivel 
superior de calitate și 
eficiență.

•Intervențiile vorbitori
lor urmărite cu interes 
de participanții la Con
gres au reflectat marea 
capacitate a clasei munci
toare, a tuturor oameni

lor muncii de a găsi cele 
mai potrivite căi și solu
ții pentru înfăptuirea cu 
succes a sarcinilor de plan 
pe 1981, a prevederilor ac
tualului cincinal, precum 
și hotărîrea lor fermă de 
a nu precupeți nici un 
efort în vederea transpu
nerii neabătute jn viață a 
obiectivelor Congresului 
al XII-lea al partidului, a 
Programului de făurire a 
societății socialiste multi
lateral dezvoltate și de 
înaintare a României spre 
comunism.

In cuvînțul lor, vorbito
rii și-au exprimat profun
da satisfacție și mîndrie, 
că, în aceste zile ale 
Congresului, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu i-a fost 
înmînată înalta distincție 
„Om al anului 1980 — 
pentru pace", conferită de 
un juriu al Adunării pen
tru integrare națională din 
India, pe baza unei ample 
consultări a opiniei pu
blice, organizată de re
vista indiană „Internatio
nal Reporter**, nouă și 
strălucită expresie a sti
mei și prețuirii deosebite 
de care se bucură în lu
me conducătorul partidu
lui șl statului nostru, per
sonalitate proeminentă a 
epocii contemporane, luptă
tor neobosit pentru cau
za destinderii, securității, 
înțelegerii și colaborării 
internaționale, pentru în
făptuirea idealurilor de 
libertate, independență și 
progres ale tuturor na
țiunilor.

Apreciindu-se că proble
mele importante înscrise 
pe ordinea de zj au fost 
dezbătute, Congresul a 
aprobat sistarea discuțiilor 
în plen.

La propunerea prezidiu
lui, Congresul a adoptat, 
în mod unanim, hotărîrea 
de" a așeza la baza între
gii activități a organelor 
și organizațiilor de partid, 
a consiliilor oamenilor 
muncii, a tuturor celor ce 
muncesc în unitățile eco- 
nomioo-sociale, ideile, ori
entările și indicațiile cu
prinse în expunerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
cu privire la dezvoltarea 
economioo-socială a Româ
niei în cincinalul 1981— 
1985, creșterea rolului con
siliilor oamenilor muncii 
Ia dezvoltarea democrației 
muncitorești, socialiste, în 
patria noastră.

Textul proiectului de 
Hotărîse a fost citit în 
plenul Congresului de to
varășul Ion Stoian, mem
bru supleant al Comite
tului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secre
tar al Comitetului jude
țean Constanța al P.C.R.

După-amiază, dezbateri
le au continuat în cele 
11 secțiuni ale Congresu
lui. Seara, cei peste 11 000 
de participant la Con
gres s-au reunit din nou 
în plenul lucrărilor.

Ultima ședință a Con
gresului a fosț condusă de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comu
nist Român,, președintele 
Republicii Socialiste Româ- 
jnia, președintele Consiliu
lui Național al Oamenilor 
Muncii..

în unanimitate, partici- 
panții ia Congres au apro
bat Proiectul planului na
țional unic de dezvoltare 
econoniico-socială a Româ
niei în cincinalul 1981— 
1985, urmînd ca observa
țiile și propunerile formu
late în timpul dezbateri
lor, care corespund schi
țelor planului, să fie in
cluse în proiectul de plan 
care va fi supus spre a- 
doptare Marii Adunări 
Naționale.

Au fost aprobate, . de 
asemenea, în unanimitate, 
celelalte documente în
scrise pe ordinea de zi : 
Raport cu privire la dez
voltarea agriculturii și in
dustriei alimentare în pe
rioada 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 în perioada 1976— 
1980, pentru aplicarea ne
abătută a noului meca
nism economico-financiar, 
perfecționarea autocondu- 
cerii muncitorești și întă
rirea autogestiunii ; Pro
gramul cu privire la in
troducerea cuceririlor re
voluției tehnieo-științiffce 
în toate ramurile, econo
miei și intensificarea pro
gresului tehnic, moderni
zarea și înnoirea produc
ției în cincinalul 1981— 
1985 ; Raport privind tir 
pizarea construcțiilor, li
niilor și instalațiiloi- teh
nologice și a produselor; 
Programul privind organi
zarea și normarea științi
fică a producției, a ce
lorlalte activități și creș- 

' terea productivității mun
cii în perioada 1981—1985; 
Raport cu privire la re
ducerea normelor de con
sum la materii prime, ma
teriale, combustibili și e- 
nergie în perioada 1981— 
1985 ; Raport cu privire 
la creșterea mai accen
tuată a eficienței econo
mice în perioada 1981— 
1985 ; Raport cu privire 
la recalcularea prețurilor 
de producție și livrare pe 
baza prețurilor externe la 
principalele materii pri
me ; Raport privind situ
ația protecției muncii pe 
anul 1980 și pe primele 
cinci luni ale anului -1981 ; 
Programul de măsuri pri
vind îmbunătățirea acti
vității de protecție a mun
cii ; Programul-Di.rectivă 
de creștere a nivelului de 
traț în perioada 1981—1985 
și de ridicare continuă a 
calității vieții.

S-a trecut apoi la ur
mătorul punct de pe ordi
nea de zi — alegerea Con
siliului Național al Oa
menilor Muncii. In legă
tură cu aceasta, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus: 
„După cum știți, pe județe 
s-a discutat și - aprobat 
componența nominală a 
Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii, care 
cuprinde 1591 de membri. 
Ținînd seama de aceasta, aș 
propune c>a să nil mai dăm 
citire listei în cadrul 
Congresului. Să conside
răm hotărîrile fiecărui 
grup de delegați pe ju
dețe ca parte integrantă

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Spectacolul
spectacolelor ; Republi
ca : Grădina de tranda
firi ; Unirea: Jandar
mul și extraterestrii.

LONEA ! Pirații se
colului XX. ■*

ANINOASA: Febra
aurului.

VULCAN — Luceafă
rul i Vînătoare de 
vulpi,

LUPENI — Cultural: 
I Ultima romanță de
î dragoste ; Muncitoresc:
î Vineri nu e sărbătoare.

URICANI ! Domni-s
: soarele din Wilko. 

a hotărîrilor Congresului 
nostru și, deci, să aprobăm 
Consiliul Național în nu
măr de 1591, așa cum a 
fost aprobat pe județe".

în unanimitate. Con
gresul a aprobat această 
propunere. In continuare, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a informat 
Congresul că a avut loc 
prima ședință plenară a 
Consiliului Național în 
care a fost ales Biroul 
Executiv. De asemenea, 
tovarășul N j c o 1 a e 
Ceaușescu a informat că 
în cadrul plenarei Consi
liului Național s-a hotărît 
să se aleagă un președin
te al Biroului Executiv, 
care să ’ fie și primul 
vicepreședinte al Consi
liului Național. Au fost 
totodată aleși 14 vice
președinți, , 3 secretari, 
ceilalți membri ai Birou
lui Executiv. în total, Bi
roul Executiv are 59 de 
membri.

Tovarășul Petru Ena- 
che, membru supleant al 
Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., a prezentat 
compoziția și struc
tura Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii, pre
cum și componența Birou
lui Executiv al Consiliu
lui Național al Oamenilor 
Muncii.

Referindu-se la alegerea 
Consiliului , Național al 
Oamenilor Munclii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a 
spus : „Consider că am 
creat un organism larg 
democratic, reprezentativ. 
Sperăm că activitatea sa 
va corespunde încrederii 
Congresului, așteptărilor 
clasei muncitoare, ale oa
menilor muncii din patria 
noastră. Aș dori, în nu
mele Congresului, să adre
sez felicitări tuturor mem
brilor Consiliului Națio
nal, Biroului Executiv și 
urarea de a lucra cît 
mai democratic, cît mai 
bine, cu maximum de e- 
ficiență". (Aplauze puter
nice, urale).

într-o atmosferă de pu
ternică însuflețire, cei 
prezenți au aprobat, în 
unanimitate, Hotărîrea 
Congresului și Chemarea 
pe care Congresul o adre
sează tuturor oamenilor 
muncii din țara noastră, 
urmînd ca aceste docu
mente să fie definitivate 
pe baza observațiilor și 
propunerilor făcute;. : de 
participanți și date publi
cității,

. La propunerea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, cei 
11 000 de participanți au 
adoptat — în aceeași at
mosferă vibrantă, de pu
ternic entuziasm — Ape

TV
9,30 Teleșcoală.

10,10 Telecinemateca' 
(reluare).

11,40 Limba română.
12,00 Enescu în docu

mente inedite.
13,00 Mozaic cultural- 

artistic-sportiv.
18.30 Iunie---- cronica

evenimentelor po
litice.

18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.30 Forumul • demo

crației.
19.50 Tșfleenciclopedia.
20,35 Șlagăre de azi. 

șlagăre de ieri.
21,15 Film serial: „Da

llas". Episodul 13.
22,00 Telejurnal, Sport.
22,25 Nocturnă TV.

RADIO
13,00 De Ia 1 la 3.

* Forumul demo

lul Congresului consiliilor 
oamenilor muncii adresat 
c*asej muncitoare și po
poarelor de pretutindeni 
de a intensifica conlucra
rea și solidaritatea în 
lupta pentru destindere, 
pentru independență și 
pentru pace.

în sală, au răsunat pu
ternice urale. S-a scandat 
„Ceaușescu — Pace!", 
„Ceaușescu — România, 
stima noastră și mîn- 
dria“!

Textul apelului urmează 
să fie definitivat de Bi
roul Executiv al Consiliu
lui Național al Oamenilor 
Muncii și dat publicității»

In încheierea lucrărilor, 
primit cu deosebită căl
dură și însuflețire, cu o- 
vații și urale, a luat cu-’ 
vîntul tovarășul NICOLAE. 
CEAUȘESCU."

Cuvîntarea secretarului 
general al partidului, ur
mărită cu mare atenție, cu 
profundă satisfacție, cu de
plină aprobare a fost mar
cată, în repetate rînduri. 
cU vii și puternice aplau
ze, cu ovații îndelungi de 
toți cei prezenți. într-o 
impresionantă unitate de, 
gîndire și simțire, parti
cipanții — reprezentând 
milioanele de oameni ai 
muncii din industrie, cons
trucții. transporturi, circu
lația mărfurilor și finan
țe — au aclamat neîntre
rupt pentru partid și se
cretarul său general, pen
tru minunata noastră cla
să muncitoare, pentru 
harnicul popor român, 
pentru patria noastră li
beră și înfloritoare, scan- 
dînd într-un singur glas » 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu șl poporul !“, 
„Ceaușescu — muncito
rii !“, „Stima noastră și 
mîndria, Ceaușescu — 
România !“.

în aceste momente deo
sebite ale încheierii, lu
crărilor mareluj forum de
mocratic al clasei noastre 
muncitoare, sînt reafirma
te vibrant dragostea ne
țărmurită și încredere^” 
nestrămutată în partid și 
secretarul său general, vo
ința neclintită de a în|ăp- 
tuî cu abnegație sarcinile 
de maximă însemnătate 
trasate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, hotărî
rile celui de-al II-lea Con
gres al consiliilor oameni
lor muncii de a transpune 
în fapt Programul parti
dului de făurire a societă
ți socialiste multilateral 
dezvoltate, de înaintare a 
României spre comunism.

întregind atmosfera de 
intensă vibrație patriotică, 
participanții au intonat în 
încheiere. Imnul Frontului. 
Democrației și Unității 
Socialiste „E scris pe tri
color unire !“

crației muncito
rești în conștiința i 
națiunii. !

15,00 Meridian club.
16,00 Radiojurnal,
16.30 Tineri interpreți I

de muzică popu- !
Iară, I

17,00 Buletin de știri. |
17,05 Șlagăre de pretu- |

tindeni. 3
18,00 Orele serii.

* Forumul demo- I
crației muncito- |
rești în conștiința |
națiunii. |

20,00 La hanul cu cîn- I
tece. / I

20.30 Azi în România.
20,40 Radiorecording. fe
21,00 Buletin de știri. p
22,00 Radiojurnal. |;
22.30 Ring de dans.
23,00 Buletin de știri. 
24,00 Bulette de știrb I

0,05—6,00 Non stop I
muzical nocturn. |
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