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într-o atmosfera 
de puternic și vibrant 

entuziasm patrotic, dînd 
expresie voinței ferme 
și unanime a eroicei 
noastre clase muncitoare, 

a întregului popor
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Congresul consiliilor oamenilor muncii
a reales pe tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU în înalta funcție 

de președinte al Consiliului National al Oamenilor Muncii
Joi, 25 iunie, sub pre

ședinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
președintele Consiliului Na. 
țional al Oamenilor Mun
cii. au continuat lucrările 
celui de-al doilea Congres 
al consiliilor oamenilor 
muncii dm industrie, cons
trucții, transporturi, cir
culația mărfurilor și fi
nanțe.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului 
și statului sînt salutați, la 
sosirea în sala congresu
lui, cu puternice urale și 
îndelungi ovații.

Prima parte a lucrărilor 
a fost condusă de tovară
șul Ștefan Mocuța, mem
bru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. prim-secrvtar al 
Comitetului .județean Cluj 
al P.C.R.. care a ărătat că 
punctul al doilea al ordinii 
de zi a congresului se refe
ră la alegerea președintelui 
Consiliului Național al Oa
menilor Muncii.

(Continuare în pag. a 4-a)

Solemnitatea conferirii 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 

a distincției „Om al anului 1980 
— pentru pace“

Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
ai Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România, i-a 
fost înmînată, joi, 25 iunie, 
în cadrul unei solemnități 
care a avut loc la sediul
C.C.  al P.C.R., înalta dis
tincție „Om al anului 1980 
— pentru pace".

Această distincție a fost 
conferită șefului statului 
român de un juriu al Adu
nării pentru integrare na
țională din India, pe baza 
unui amplu vot popular or
ganizat de revista indiană 
„Internațional Reporter", 
pentru aportul său remar
cabil la promovarea cauzei 
nobile a păcii și prieteniei 
între țări și popoare, la în
tărirea încrederii și dezvol. 
tarea conlucrării rodnica 
între națiuni.

La solemnitate au patici- 
pat tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășul Ilie 
Verdeț, alți tovarăși din 
conducerea de partid și de 
stat.

Erau prezenți membrii 
delegației indiene sosită 
la București pentru a înmî- 
na tovarășului Nicolae 
Ceaușescu înalta distincție.

In deschiderea solemnită. 
ții, a luat cuvîntul tovară
șul Ion Cumpănașu, pre
ședintele Consiliului Zia

HOTĂRÎ REA

Congresului al ll-lea al consiliilor oame
nilor muncii din industrie, construcții, trans
porturi, circulația mărfurilor și finanțe cu 
privire la alegerea tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU în înalta funcție de președinte 

al Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii

Cei peste 11 000 de delegați la Congresul al 
Il-lea al consiliilor oamenilor muncii din industrie, 
construcții, transporturi, circulația mărfurilor și 
finanțe, forumul suprem al autoconducerii muncito
rești, socialiste din patria noastră, dînd glas dorin
ței viu și puternic manifestate în adunările gene
rale ale oamenilor muncii și în conferințele repre
zentanților acestora pe județe și din municipiul 
București, exprimînd voința deplină a clasei mun
citoare, a tuturor celor ce muncesc, fără deosebire 
de naționalitate, în spiritul principiilor profund de
mocratice care guvernează viața noastră economică 
și socială, hotărăsc, în deplină unanimitate, alege
rea ca președinte al Consiliului Național al Oa 
menilor Muncii a celui mai strălucit reprezentant 
al clasei muncitoare, al poporului român, omul a 
cărui gîndire cutezătoare și neobosită activitate 
practică se află la temelia marilor victorii ale na
țiunii noastre și a temerarelor sale programe de 
viitor — tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secre

(Continuate in pag. a 4-a)

riștilor din Republica So
cialistă România, care a 
prezentat pe membrii de
legației indiene din care fac 
parte prof. Raj Baldev, re- 
dactor-șef al revistei „In
ternațional Reporter", pre
ședintele Adunării pentru 
integrare națională. Ritlal 
Prasad Verma, deputat în 
Parlamentul indian, și 
Tripta Bhatia, activistă pe 
tărîm social, editor al re
vistei.

Au rostit, apoi, alocu
țiuni, membrii delegației 
indiene.

S-a dat, de asemenea, ci
tire cuvîhtului adresat, cu 
acest prilej, președintelui 
Nicolae Ceaușescu de Mau- 
lana Asrarul Haque, mem
bru al Camerei Superioa
re a Parlamentului indian, 
care n-a putut veni la 
București.

In continuare, prof. Raj 
Baldev a înmînat tovarășu. 
lui Nicolae Ceaușescu înal
ta distincție, precum și o 
statuetă simbolizînd pacea 
și dragostea pe pămîntul 
Indiei, dînd citire Declara
ției juriului înscrisă pe 
placheta de argint.

Șefului statului român 
i-a fost oferit, totodată, un 
exemplar din ediția a doua 
a lucrării -,România și pre

ședintele Nicola e 
Ceaușescu”, publicată re
cent la New Delhi, sub 
semnătura prof. Raj Bal
dev.

In cadrul aceleiași solem
nități, Tripta Bhatia a ofe
rit tovarășei Elena 
Ceaușescu, în semn de cald 
și respectuos omagiu adus 
personalității și activității 
sale, ca eminent om politic 
și savant, o lucrare artis
tică, avînd un desen cu 
păuni — simbol al frumu
seții, strălucirii și prospe
rității pe pămînt.

In cadrul solemnității, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
a rostit o cuvin tare, urmă
rită cu deosebit interes .și 
deplină aprobare de cei 
prezenți.

Membrii delegației in
diene au felicitat cu căldu
ră pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pentru ■ înalta 
distincție conferită.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost, de ase
menea, felicitat călduros de 
tovarășii din conducerea 
partidului și statului nos
tru.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au în
treținut, apoi, cu membrii 
delegației indiene într-o 
atmosferă de caldă cordia
litate.

Profundă satisfacție și mîndrie 
a oamenilor muncii din Valea Jiului

Gindul ni se îndreaptă spre Minerul 
nostru de onoare

Am urmărit cu viu in
teres la radio și TV/ ani 
citit in presă sarcinile de 
onoare ce ne revin nouă, 
minerilor, tuturor oame
nilor muncii din întreprin
dere. Trebuie, totodată, să 
spun și pe această cale că 
sporirea nivelului nostru 
de trai material și spiri
tual depinde de calitatea 
muncii noastre. împreună 
cu ortacii ne exprimăm 
totala adeziune și totoda
tă bucuria pentru faptul 
că tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Minerul nos

tru de onoare a fost re
ales ca președinte al Con
siliului Național al Oame
nilor Muncii, garanția si
gură a afirmării și mai 
departe a rolului conducă
tor al clasei noastre mun
citoare.

Brigada pe care o con
duc a extras suplimentar 
în ' cinstea Congresului 
Consiliilor Oamenilor 
Muncii peste 6500 tone de 
cărbune. Pentru perioada 
care urmează, toți minerii 
din sectorul II al minei 

I.upeni nc-am propus să 
dăm tării cărbune cît mai 
mult și mai ieftin, ne-am 
propus să facem tot ce 
depinde de noi pentru 
a spori baza energetică a 
patriei, să facem ca pa
tria noastră să devină în 
acest deceniu, indepen
dentă din punct de ve
dere energetic.

Ioan BUDILICEANU, 
miner, șef de brigadă 

I.M. Lupeni



VINERI, 26 IUNIE 1981Steogul roșu

Profundă satisfacție și mîndrie pentru realegerea 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 

în înalta funcție de președinte 
al Consiliului Național al Oamenilor Muncii

Viața de partid

colectivului
Voința întregii noastre
4 clase muncitoare
Impreună cu. toți munci

torii cu care lucrez. am 
luat cunoștință cu deosebi- 

■. tă satisfacție despre: reale
gerea tovarășului 1 
Ceaușescu în înalta funcție 
de președinte al Consiliului 
Național al Oamenilor 
Muncii.

Facem parte din clasa 
conducătoare a 
și ne-am regăsit, în tot ce
ea ce a spus secretarul ge
neral al partidului, rolul 
ce ne revine și contribuția 
ce o avem în ampla activi
tate consacrată dezvoltă
rii multilaterale a patriei 
noastre. Eu. fac parte, de 
mai mulți ani, din organul 
colectiv de conducere pe 
întreprindere. Am consta
tat că sîntem în mod real 
chemați să participăm la 
viața economică și socială 
a uzinei noastre, la solu
ționarea, prin practica de 
zi cu zi. a unei probleme 
de mare însemnătate, cum

este înfăptuirea programu
lui de mecanizare a extrac
ției de cărbune, inițiat de 

_... secretarul genera] al parti. 
Nicolae dului. In plenul consiliului 

oamenilor muncii am con
tribuit la adoptarea ho- 
tărîrilor în acest domeniu, 
iar apoi la locul meu de 
muncă, am trecut la înfăp- 
1_........ ._ j___ l._. fo
rum al clasei muncitoare, 
în aceste zile se adoptă 
hotărîri importante. Cuvîn- 
tul nostru de ordine este 
unul singur: vom face la 
fel, la locul nostru de 
muncă, pentru ca hotărîri- 
le ce privesc întreaga țară 
șă le îndeplinim, înfăptuind 
exemplar partea noastră de 
contribuție, ca muncitori 
aflați în nemijlocit contact 
cu conducătorii țării, che
mați să soluționăm toate 
problemele legate de pro
gresul patriei noastre.

tuirea lor. La înaltul
societății

Ni colac TUDOR, 
șef echipă sudori,

I.U.M. Petroșani

Viitorul țării — pe calea 
sigură a împlinirilor

socialiste
Cu nemărginit interes 

am luat la cunoștință, din 
transmisia televizată, des
pre conținutul de excep
țională importanță al ma
gistralei expuneri cu care 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului a 
marcat deschiderea lucră
rilor celui de-al II-lea 
Congres al consiliilor oa
menilor muncii. Despre a- 
cest eveniment politic deo
sebit pe care-1 trăiește cu 
intensitate întregul nos
tru popor, despre faptul 
că înaltul forum al celor 
ce muncesc vine să jalo
neze direcțiile clare de ac
țiune în anii 1981—1985, 
am purtat discuții pline de 
interes cu tovarășele de 
muncă. Toate sîntem en
tuziasmate de perspecti
vele dezvoltării economi-

Cel mai puternic colectiv mineresc raportează 

îndeplinirea planului fizic 
primului semestru

In prima zi a lucrărilor cantitate de peste 39 000 
Congresului Consiliilor Oa. tone de cărbune cocsifica- 
menilor Muncii, în schim- bil, raportind astfel și re- 
bul III, colectivul celei alizarea integrală a an- 
mai mari unități econo- gajamentului anual asu- 
mice din Valea Jiului, cel mat în întrecerea socialis- 
de la I.M. Lupeni 
raportat cu justificată 
mîndrie îndeplinirea sar
cinilor primului semestru 
al anului, la producția fi
zică de cărbune cocsifica- 
bil. Printr-o mobilizare e- 
xemplară a potențialului 
creator și de muncă al 
colectivului, minerii din 
Lupeni înregistrau, ieri, 
peste prevederi de la în
ceputul anului la zi, o

al

ceputul anului, 
lelalte sectoare 
au extras, de 
la zi. cantități suplimenta
re de cărbune cocsificabil.

Semnificativ este fap
tul că, la I.M. Lupeni, 
peste 65 la sută din pro-

Toate se
als minei 
asemenea.

a ti in primul an al actu
alului cincinal.

• In rodnica și entuzi- ducția fizică de cărbune se 
asta întrecere a sectoare- extrage din abataje dota- 
lor de producție ale mi- te cu complexe mecaniza- 
nei. pe locurile de frunte te de susținere. In acest 
se situează colectivele sec- sens, peste 30 000 tone de 
toarelor II— cu un plus cărbune din plusul înțre- 
de peste 10 000 tone de gii mine au fost extrase 
cărbune, V — cu 9 700 to- din abataej în care gradul 
ne'extrase peste prevederi de mecanizare al prtaci- 
Și IV «- cu 7 600 tone re- palelor operații — este în 
alizate în plus de la în- proporție de sută la sută.

co-sociale ale patriei. 
Am desprins din conținu
tul expunerii sarcinile ce . 
ne revin nouă, oamenilor 
muncii din ramura textilă, 
de a sporj continuu și di
versifica volumul produse
lor. de a ' ridica și mai 
mult calitatea lor. ■ t 

Ca muncitoare tricotoa
re la întreprinderea de 
tricotaje Petroșani — 
construită la ind cația to
varășului Nicolae Ceausescu 
— mă străduiesc, alături 
de tovarășele mele de 
muncă, să răspund grijii 
partidului prin sporirea 
succeselor în producție. 
Lună de lună îmi depășesc 
norma cu 9—12 la sută. 
Lucrez la mașini de trico
tat moderne, de înaltă 
tehnicitate, cu care se 
realizează produse pentru 
export. Iată de ce am pus 
la inimă îndemnul secre
tarului general al parti
dului ca la aceste produse 
să realizăm depășiri 
plan mai substanțiale, 
punem un mare accent 
calitate.

Acestui angajament 
murică doresc să-i alătur 
bucuria pentru realegerea 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în înalta func
ție de președinte al Con
siliului Național al Oame
nilor Muncii. Subscriu cu 
tot devotamentul și căl
dura sufletului meu pen
tru această nouă investi- 
tură, convinsă că în a- 
ceastă funcție conducăto
rul încercat al partidului 
și statului nostru va con
duce cu mină sigură des
tinele patriei, ale poporului 
nostru pe drumul ascen
dent al dezvoltării multi
laterale, al progresului și 
civilizației socialiste.

de 
să 
pe

în

Maria BUGNARIU, 
muncitoare tricotoare 
întreprinderea de tricotaje 

Petroșani

la

Un obiectiv esențial al 
Cincinalului actual, sta
bilit de cel de-al XII-lea 
Congres al partidului, este 
trecerea la o nouă cali
tate a activității produc
tive. in 
întreaga 
făș urată 
de bază 
parația 
bordonată imperativului 
calității și eficienței. 
Ne-am îndreptat atenția 
spre cunoașterea de că
tre fiecare membru de 
partid. fiecare om al 
muncii de aici a sarcini
lor ce ne stau în față în 
acest an, punînd un ac
cent deosebit pe- întări
rea ordinii șj disciplinei, 
Pe respectarea cu stricte
țe a normelor tehnologi
ce și încadrarea în indi
catorii calitativi planifi
cați. <

Trebuie subliniat fap
tul că acolo unde se ac
ționează cu responsabili
tate, cu dezvoltat 
gospodăresc și pe 
unei discipline 
generată de o < 
sănătoasă, _________
obținute în producție sînt 
dintre cele mai bune. A- 
semena aprecieri 
terizează comuniștii 
organizația noastră 
partid, cum sînt. 
pildă, Maria Rotaru, 
Stingă. Mariana Hume- 
niuc si alții. Numitorul 
comun al muncii desfă
șurate de b.o.b., de toți 
comuniștii îl constituie 
disciplina exemplară, res
pectarea cu strictețe a 
programelor de activita
te, a sarcinilor trasate
în adunările generale de 
partid. Comuniști ca Au
rel Filipaș, Viorica ' Ne- 
bunu. Constantin Bălă- 
ceanu, oferă un bun e- 
xemplu în privința preo
cupării permanente pen
tru întărirea rolului con
ducător ăl partidului la 
fiecare loc de muncă. Ia 
nivelul fiecărei echipe. 
Acest lucru se răsfînge 
pozitiv în mobilizarea oa
menilor muncii la înfăp
tuirea exemplară a sar
cinilor de plan. Apoi 
propunerile formulate de 
comuniști în adunările 
generale au contribuit în- 
tr-o mare măsură la îm
bunătățirea condițiilor

această lumină, 
activitate des- 

de organizația 
nr. 7 de la pre- 
Lupeni este su-

spirit 
fondul 
ferme, 

conduită 
rezultatele

carac- 
din 
de 
de 

Ion

Duminică, 28 iunie

9,00 Tot înainte!
9,35 Film serial pentru 

copii : Peripeții de
vacanță. Ultimul e- 
pisod.

10,00 Viața satului.
11.45 Bucuriile muzicii.
12,30 De strajă patriei. 
13,00 Telex.

Album duminical.
13,05 Să nu uităm să iu

bim trandafirii I — 
divertisment esti
val.

14,00 Tom și Jerry — 
desene animate.

15.45 Șah.
16,00 Telesport.
17.40 Ecranizări după o- 

pere literare româ
nești.
Dincolo de pod.
Adaptare după ro
manul oMara“ de 
loan Slavici (ulti
ma parte).

18.40 Micul ecran pentru 
cei mici.

19,00 Telejurnal.
19.25 Cîntarea României.
20.45 Film artistic. 

Contrapunct.
Producție a studio
urilor americane. 
Premieră pe țară.

22.25 Telejurnal. Sport.

Luni, 29 iunie
16,00 Emisiune in limba 

magniara.
18,50 luui pe seri. 
19,00 Telejurnal.
19,2a Actualitatea: econo-' 

mică.
19,45 Orizont tphnico- 

științilic.
20.30 ripman foileton :

Karl Marx — Anii 
tinereții.
Ultimul episod.

21.30 Cadran mondial.
21.55 Pagini muzicale de 

mare popularitate.
22,10 Telejurnal.

Marți, 30 iunie 
9,00—10,55 Teleșcoală.

10.15 Curs de limba en
gleză.

10,35 Curs de limba ger
mană.

10.55 Șoimii patriei.
11,05 Evoluția vieții pe 

pămînt.
12,05 Film serial.

Dallas.
Reluarea episodului 
12.

12.55 Telex.
16,00 Telex, 
16,05-17,05 Teleșcoală.
17.05 Tragerea de amor

tizare ADAS.
17.15 Clubul tineretului. 
18,00 Almanah pionieresc. 
18,25 Tribuna TV.
18,50 1001 de seri.

19,00 Telejurnal.
19,25 Actualitatea econo-

■ ;: mică.
19,45 Reportaj TV. 

Podul Grant.
20,10 De ziua învățăto

rului. Reportaj do
cumentar.

20,30 Teatru TV.

19.45 Omul și sănătatea. 
20,05 Universul femeilor.
20.45 Telecinemateca. Ci

clul mari actori.
Cînd dragostea se 
întoarce.
Premieră TV. Pro
ducție a studiouri
lor franceze.

22,20 Telejurnal.

PROGRAMUL p/
Extemporal despre 
viață.
Premieră pe țară.

21.50 Anotimpul soarelui. 
Muzică ușoară.

22,10 Telejurnal.
Miercuri, 1 iulie

16,00 Tenis de câmp. Se
mifinalele de sim
plu femei ale tur
neului internațional 
de ia Wimbledon. 
Transmisiune di
rectă.

18,05 Imagini din Canada.
18.25 Mult e dulce și 

frumoasă limba ce-o 
vorbim

18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal,
19.25 Actualitatea econo

mică.

Joi, 2 iulie
9,00-11,00 Teleșcoală.

11,00 Roman foileton.
Karl Marx — anii 
tinereții.
Ultimul episod.

12,00 Omul șj sănătatea 
(reluare).

12.20 Tribuna TV.
12,45 Telex.
16,00 Tenis de câmp. As

pecte din semifina
lele de simplu băr
bați ale turneului 
internațional de la 
Wimbledon. Trans
misiune directă.

17.20 Viața culturală.
18,35 Desene animate. 
19,00 Telejurnal.
19,25 Actualitatea econo

mică.

ac- 
poli- 

rîndul 
să sub- 

ac- 
dezba- 

învățămîntului po- 
coh tri- 

întă- 
disciplnei, 
normelor 

noas- 
Aceasta 

fidel 
de 

com-

de muncă la toate locuri
le de producție.

Diferite forme și 
. li vitali ale muncii 
tico-educative în 
cărora se cuvine
liniem participarea 
tivă. creatoare la 
terile î . 
litico-ideologic, 
buie nemijlocit la 
rirea ordinii, 
lă afirmarea 
înaintate ale eticii 
tre socialiste, 
se reflectă în mod 
în atitudinea față 
muncă, în întărirea 
bativității Și a răspun
derii personale. Anali- 
zînd temeinic activitatea 
de producție, cea politi- 
co-educativă, 
preocupă de creșterea e- 
xigenței față de lipsurile 
din munca unora. Jfțj- 
tem să afirmăm că ' a- 
doptarea unej atiudini 
ferme față de orice încăl
care a disciplinei și mo
ralei comuniste caracte
rizează stilul și meto
dele de muncă ale birou
lui organizației de bază. 
Au fost cazuri, cînd, 
adunările generale 
muniști 
On isifor 
Căploiu 
hemență 
cei care 
ciplina tehnologică și 
muncit Pe de altă parte 
consemnăm că, 
nările generale, 
niștii au făcut 
riefi concrete 
îmbunătățirea unor 
xuri tehnologice, a 
tării cu mijloace

b.o.b. se

in 
co

ca Andrei Nirj, 
Chim. Emilia 
au tras cu ve
la răspundere pe 
au nesocotit dis- 

a '

în adu- 
comu- 
propu- 
privind 

flu- 
do-

proprii 
a punctelor de colectare 
și prelucrare a Probelor 
de cărbune brut.

Sîntem conștienți că nu
mai printr-o disciplină 
fermă șj o înaltă ținută 
morală, comunistă se pot 
înfăptui exemplar sarcini
le ce ne revin. căsiKfio- 
nînd fiecare la locul său 
de muncă, eu mai multă 
operativitate și cu toată 
răspunderea, activitatea 
noastră de producție se 
va îmbunătăți continuu.

Mihaela ȘURA, 
secretar al organizației 

de bază Laborator C.C.C, 
preparația Lupeni

19,40 Ora tineretului.
20,20 Evoluția . vieții pe 

pămînt; Serial ști
ințific.

21,15 Concert simfonic 
extraordinar susți
nut de formațiile 
muzicale ale Radio- 
țeleviziunii pentru 
muncitorii de pe 
platforma industri
ală a municipiului 
Piatra Neamț. Di
rijor Iosif Conta.

22,05 Telejurnal.
Vineri, 3 iulie

16,00 Tenis de cîmp. Fi
nala de simplu fe
mei a turneuluj in
ternațional de la 
Wimbledon. Trans
misiune directă.

18.50 1001 de seri. 
19,00 Telejurnal,
19,25 Actualitatea econo

mică.
19,45 Călătorie prin țara 

mea. Zalău.
20,10 Film artistic.

Visul spulberat.
Premieră TV. Pro
ducție a studiouri
lor italiene.

21.50 Fantezii coregrafi
ce.

22,05 Telejurnal.
Simbfită, 4 iulie

9,30-10,10 Teleșcoală.

9,30 Curs de limba spa
niolă.

9,50 Curs de limba: fran
ceză.

10.10 Telecinemateca:
Cînd dragostea se 
întoarce
(reluare)

11,45 Limba și literatura 
română.

12,05 Moment folcloric, 
12,20 George Enescu, sim

fonia 1.
13,00 Mozaic cultural - ar

tistic - sportiv.
"Sport — ora 16,00 —- 
Transmisiune di
rectă de la Wim
bledon — Finala de 
simplu bărbați a 
turneuluj interna
țional de tenis de 
cîmp.

18.10 De la New York la 
San Francisco. Re
portaj.

18,35 Săptămîna politică. 
18,50 1001 de serj.
19,00 Telejurnal.
19.30 Călătorie prin țara 

mea. Reșița,
19,55 Teleenciclopedia.
20.40 Film serial.

Dallas.
Episodul 14.

21.30 Spectacol de varie
tăți ; Cu mască... 
Fără mască,

22.40 Telejurnal. Sport.
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Noile cartiere construite 
în ultimele două decenii și 
jumătate, programul de 
dezvoltare urbanistică a tu
turor localităților din Va
lea Jiului și fondurile alo
cate pentru întreținerea 
fondului locativ de stat 
care, la nivelul municipiu
lui, numără peste 30 000 a- 
partamente noi. ne scutește 
de o prezentare mai amplă 
a problemei.. Grija deosebi
tă a partidului și statului 
nostru față de condițiile de 
muncă și viață ale mineri
lor, ale tuturor oamenilor 
muncii din Valea Jiului este 
puternic ilustrată de fapte 
evidente și Ia îndemtaa tu
turor. In acest context a- 
pare cît se poate de fi
rească obligația fiecărui 
posesor de locuință din 
fondul de stat de a folosi 
și îngriji în mod corespun
zător acest bun comun., des
tinat satisfacerii condiți
ilor de locuit ale mai mul
tor generații, de a onora cu 
promptitudine eontrava- 

rt’ioarea prestațiilor ce i se o- 
feră în acest domeniu deo
sebit de important ai nive
lului de trăi. Așa se și pe
trec, de fapt, lucrurile 
general. Majoritatea

în 
co

vârșitoare a cetățenilor, cu
prinși sau nu în asociați
ile de locatari, își achită 
Ia zi chiriile și celelalte ta
xe. Din păcate se mai în- 
tîlnesc și destule excepții. 
La cîteva astfel de cazuri 
ne vom referi în continua
re. redîndu-Ie așa cum 
n.e-au fost prezentate. -

^Steagul roșa a criticat,
Ofgaaeie vizate răsț>itttd<f

„Amuzament* cu... despăgubiri

In „Steagul roșu” nr. 
8928 din 22 mai a.c. a fost 
publicat articolul intitu
lat -Anwzaraient eu- gea
muri sparte» ta care se 
relata că grupuri de copii 
.’b. Vulcan și cartierul 
Aeroport Petroșani se 
„distrau ' aruneind cu pie
tre m trenu: personal Pe
troșani — Lupeni și re
tur. In cuprinsul artico
lului a fast solicitat con
cursul opiniei publice și 
al organelor competente 
pentru a se pune capăt 
actelor iresponsabile si pe
riculoase ale grupurilor de 
copii. Sesizată prin trimi
terea articolului publicat, 
miliția municipiului Pe
troșani a acționat cu 
promptitudine și eficien
ță, reușind să-i identifice 
pe autorii faptelor. „în 
urma anchetei întreprinse 
— se spune în răspunsul 
trimis redacției, de mili
ția municipiului —. au tost 
identificați minorii Mar
cel Doroftej și 
Cărduceanu din

Cristian 
cartierul -

Asociația de locatari nr. 
10 din cartierul Aeroport.- 
Majoritatea locatarilor sînt 
cu taxele la zi, își întrețin 
bine apartamentele. Excep
țiile le constituie în aceas
tă asociație Floarea Iovan, 
ocupanta apartamentului nr 
32, cu două camere din 
blocul 42, strada Aviatori
lor. S-a mutat ta blocul 42 
de mai bine de un. an. A a_ 
cumulat o datorie față de 
asociație de 1800 1 de Iei.

La asociația de locatari nr. 
5 A din strada Independen
ței, de unde a plecat, ea ur
mare a schimbului de lo
cuințe făcut, are o datorie 
acumulată, m mai mulți ani 
de 8006 de lei. Nu este în
cadrată ta muncă, nu a 
deschis ușa în mai multe 
rînduri reprezentanților co- 
miletului asociației de loca
tari, conturbă liniștea ce
lorlalți locatari printr-o 
conduită moralăs reproșa- 
bilă. ilaralambie Boicv 
din blocul 32, apartamen
tul. nr. 2. A mai și. lucrat.

Aeroport. împreună cu pă
rinții tor, aceștia au East 
chemați la organul de mi
liție unde au . fost averti
zați în. scris pentru a nu 
mai comite astfel de fap
te”.

Totodată, miliția orașu
lui Vulcan a identificat 
pe minorul Va tor iu Gheor- 
ghe. cel care a spart gear
mul locomotivei trenului 
personal Lupeni — Pe
troșani. Minorul Valeriu 
Gheorghe a fost pus în 
discuția colegilor de școa
lă, iar mama. l»i amenda
tă in baza prevederilor 
art. 3 al Decretului nr. 
153/1970 și obligată să 
plătească contravaloarea 
geamului spart.

în numele călătorilor de 
pe trenul personal Petro
șani — Lupeni și retur și 
al lucrătorilor feroviari e- 
liberați de temeri, mulțu
mim organelor de miliție 
pentru promptitudinea și 
eficiența -cu care au fina
lizat ancheta necesară în 
cazul relatat. 

cînd a avut chef, dar mai 
mult „a odihnit". In pre
zent este condamnat la lo
cul de muncă (pe un șan
tier al T.C.H.j avînd o da
torie față de. asociația de 
locatari de 8600 de iei. a- 
dunată de prin anii 1977— 
1978 pînă la zi. rMișu Co
vrig, pensionat gradul III, 
zugrav „amator", după u- 
nele informații încadrat la. 
I.C.M.M. și cu angajament 
scris la asociație că va plă

ti suma de 9584 lei cu care 
este dator. La aceeași aso
ciație mai există și cazul 
locatarului Cornel Chiriac, 
mecanic de locomotivă Ia 
Remiza C.F.R. Petroșani și 
soția Doina Chiriac, conta
bilă Ia cooperativa Unirea. 
Cîștig mediu lunar pe fa
milie, 6000 de leî. Dețin un 
apartament eu trei camere, 
confort sporit, în blocul 26 
A, strada Aviatorilor. A- 
partamentul este exemplar 
dotat, bine îngrijit, dovadă 
că este locuit de o familie 
rezonabilă în toate privin
țele pînă în punctul în ca
re e vorba de onorarea da
toriilor față de asociația 
de locatari.. Aceste datorii 
nu s-au redus nici după 
discutarea tor în cadrul în- 
tîlnirîî cu locatarii de pe 

: scară, nici după repetate 
insistențe din partea comi- 

. totului asociației de tocata- 

. ri. Ele sânt Ia ora actuală
— după ultima .jntrare" 
la asociație in valoare de 
500 de lei. obținută pe bază 
de poprire pe retribuție, de 
peste 88XJ0 let

De la asociația de toca- 
i tari nr. 4, strada Indepen

denței — o asociație Tmb» țAȚÂBCA

Vedere spre zona viitorutuî centru civic a! orașului Vulcan.
Foto : N. ȘTEFAN

' -, ■ V.'

multa experiența, fruntașa 
în satisfacerea cerințelor 
locatarilor —, am reținut ta 
primul rfnd că într-un nu
măr de 16 apartamente cu 
2 și 3 cartiere, lo
cuiește cite o singură per
soană. Și Ia această aso
ciație sînt cîteva excepții :
Dtaconu t. loan, spre exem
plu, cu locul de muncă ne
cunoscut de asociație., cu 
antecedente penale, nu a 
mai dat de 7 luni pe la a- 
sociație pentru a-și plăti 
taxele datorate pentru a- 
partamentul cu două ca
mere ce-i folosește în blo
cul 8 din strada Indepen
denței. Inginerul Alexan
dru Ion Covaci, de Ia mima 
Dîl ja. și-a plătit taxele pen 
tru apartamentul cu trei 
camere ce-1 ocupă singur 
în blocul nr. 9 cu mare 
întîrziere și numai prin re
ținere la întreprindere. Un 
caz mai deosebit este cel al 
lui Sofronfe Calotă- El nu 
locuiește de mulți ani în 
apartamentul cu două ca
mere din blocul 11, dar îl 
ocupă cu o dormeză și o 
masă. Deși anunțat, refu
ză să se prezinte pentru a 
ceda a parte din spațiul a- 
partamentului. asociației 
de locatari.

Enumerarea unor astfel 
de cazuri ar putea conti
nua. Ne oprim însă. Tre
buie întronată ordinea, e- 
chîtatea, aplicată eu. stric
tețe legea ta administrarea 
apartamentelor. Confortul 
oferit de noile locuințe, 
prestațiile privind asigura
rea cu căldură, apă caldă, 
curățenie și celelalte 
atribuțiile asociațiilor 
locatari — căci numai 
acestea ne referim —, 
bnie plătite.. Cazurile 
care le-am prezentat trebu
ie să determine pe E.G.C.L., 
sectorul municipal de gbs. 
podărte comunală și toca- 
tîvă, asociațiile de locatari 
și alți factori' la acțiunea 
nemtirziată pentru întrona
rea respectului față de re
glementările legislației 
noastre locative.

din 
de 
la 

tre- 
pe

în timpul activităților de muncă patriotică a 
personalului TESA de la I.M. Paroșeni se execută 
numeroase lucrări de amenajare sau întreținere a 
zonelor verzi și grădinii gospodăriei anexe a minei.

Foto i Șt. NEMJECSEK

Gospodari harnici
Aplictad ta viață indi

cațiile privind asigurarea 
cărnii pentru consumul u- 
nității prin autogospodă- 
rirg, campania noastră de 
pompieri a ebțtaot reali
zări foarte bune. De Ia 
un număr de 26 capete 
porcine csț aveam în pri
măvară, am ajuns ta pre
zent, la 4ă de capete^ ur- 
mînd ea peste numai o 
Jună acest efectiv să 
crească cu încă 7—8. ani
male.. Avem în acest fel 
temeiuri să spunem, că la 
capitoital cheltuieli pen
tru hrana oamenilor pu
tem realiza însemnate e- 
conomii.

Organizația noastră de 
partid a venit apoi cu o

unor cooperative 
din. zona eomu- 
și de a fi com- 
pentru munca 

cu. produse- Pe

nouă inițiativă — care a 
devenit hotărires — și a- 
nume de a efectua cu 
ostașii, lucrări de întreți
nere pe o suprafață de 
eirca 1? ha cultivate: cu 
sfeclă, furajeră, morcovi, 
porumb și cartofi, aparți
nătoare 
agricole 
nei Fui, 
pensați 

'/prestată'" 
suprafața respectivă am 
efectuat prima prășită și 
aproape 50 la sută ăin 
cea de-a doua. Vom asi- 
giMtoț astfel hrana: necesa
ră pentru animale pentru 
perioada iernii IgSl-—1982 
cît și morcovj și cartofi 
pentru consumul com
paniei.

Ostașii companiei de 
pompieri Petroșani se do-> 
vedete ta acest fel .gos
podari harnici. Una ’ din 
preocupările tor din a- 
ceastă perioadă ©■ consti
tuie lucrările din grădina 
proprie de legume unde 
avem salată, morcovi, 
ceapă fasole/ pătru>njel, 
ridlehj, castraveți și car
tofi, Amintesc că zilele 
trecute au fost recoltate 
primele legume — salată 
și ridichi. Așadar, pe lingă 
pregătirea politică, mili
tară și de specialitate — 
prevenirea și stingerea in
cendiilor — ostașii noștri 
asigură prin muncile agri
cole prestate a parte în
semnată dta produsei a- 
limentare pentru consum.

>. loan JITEA, 
plutonier adjutant

E.G.C.L Lupeni valorifică fierul vechi

titlu]Articolul cu
.E.G.CL, Lupeni nu va
lorifică fierul vechi ?“ 
publicat ta “Steagul roșu» 
bț, 8863, a avut efectul 
scontat. Conducerea
E.G.C.L.  Lupeni a dispus 
urgentarea strângerii, 
transportării șj valorifică
rii Cerului vechi rezultat

Condiții vitrege
Pe porțiunea dintre pa

sarelă și bariera C.Fdt. din 
strada Lunca Petroșani, 
condițiile de circulație ale 
autovehiculelor sînt des
tul de vitrege. E.G.C.L. 

din înlocuirea coloanelor 
de încălzire de la blocu
rile A 6 șj A 7 din strada 
-Părtașului. ,.V» mulțumim 
Pentru ajutorul acordat în 
vederea depășirii unor ne
ajunsuri din activitatea 
noastră" —- se spune în 
încheierea răspunsului tri
mis redacției.

Petroșani trebuie să aibă 
în vedere și acest traseu 
datorită faptului că pe 
aici trec spre locurile de 
muncă minerii de la I.M. 
Dîlja.

Din scrisorile sosite la redacție
Toți locatarii sînt 
buni gospodari

10Locatarii din blocul 
de pe strada Saturn, din 
orașul Petroșani, sînt buni 
gospodari șj respectă nor
mele de conviețuire socia
listă, țfi-e mai mare dra
gul să stai pe băncile a- 
menajate și să. privești zo
nele verzi, arborii plan
tați de locatari. Cînd e 
vorba de acțiuni menite 
să ducă la înfrumuseța
rea și gospodărirea bunu
rilor de folosință comună, 
amenajarea și întreținerea 
zonelor verzi participă 
toată tanaea. Mai zilele 
trecute s-a inițiat o ac
țiune de curățenie pe zo

na din. jurul blocului. 
Printre participant». s-au 
numărat Gheorghe Mitică, 
Constantin Botoagă, Ion 
Leluga, Ian Fabian, Ma
rin Gugiuman, Florin Că- 
nănău. Aurica Mititica, 
Petru Dan șl încă naulți 
alții.

Constantin FRUSINA, 
responsabilul blocului 10, 
strada Satura — Petroșani

Parcare pe trotuar ?

„Garajul1* la care ne re
ferim poate fi văzut ta 
intrarea pe strada Slăti- 
nioara din Petroșani. 
Proprietarul autoturismu
lui l-SV-4570 nu a găsit 
alt toc mai bun pentru 

. parcarea mașinii decit 
trotuarul străzii,, obligînd 
cetățenii să coboare pe 
partea carosabilă, care 
este plină de băltoace și 
narai. Rugam autoritățile 
competente să facă ordine 
în comportamentul aces
tui posesor de autoturism 
care sfidează bunul simț 
Și legea.

Un grup de cetățeni

Poarta orașului

Dacă acum 
cineva ar fi 
să amenajeze 
s a t u 1 u i 
p rin care 
zinte specificul 
de aici, unica 

trei decern t 
avut idee a 
o

să

poartă a
Uricani. 

cepre- 
muncii 

sursă do

inspirație ar fi fost păs- 
toritul. De-a lungul ani
lor satul a devenit oraș 
Și îpcă. unul industrial — 
Uricani. In acest an va
lențele. industriale ’ ale 
orașului: au sporit șj mai 
mult. La consiliul popu
lar al orașului s-a dis
cutat cu privire la ame
najarea unei noi intrări 
în localitate care să-» in
formeze pe excursioniști 
cum că au intrat în raza 
urbei, dar sâ-i pună și 
în temă eu specificul eco
nomic al localității. Noua 
poartă a «nașului Uricani 
a_ fost terminată de cu- 
rind. Ea a fost concepută 
de Dumitru Sărbușcă. . iar 
executarea lucrării . s-a 
făcut sub îndrumarea- lui 
Vater lacobescu.. Totul s-a 
.tăcui prin muncă volun
tar patriotică.

D. CKISTESCU, 
Uricani
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CongresulI consiliilor oamenilor muncii
/Urmare din pag. I)

Bind expresie voinței 
depline a tuturor ce
hii ce m u n c c s c, a 
fă uri lori lor bunurilor ma
teriale și spirituale din ța
ra noa-tră el a propus sase 
adopte o hotăiire specială 
i are să cons fi iuțească rein- 
ve t i rea de *âlie Congres 
a tovarășului Nicolae 
C. aușeseu în înalta funcție 
de președinte al Consiliu
lui -Național al Oamenilor 
Muncii.

Propunerea privind ale
gerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în fruntea Consi
liului Național al Oameni
lor Muncii este întîmpinată 
cu unanimă aprobare dc 
toți cei prezenți. Miile de 
participant ovaționează în
delung pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, rostesc cu dra
goste și stimă numele parti
dului și al secretarului său 
general: „Ceausescu —
P.C.R. !“

Din partea comisiei pen
tru pregătirea propunerilor 
de candidați în vederea a- 
legerii Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii, tova
rășa Alexandrina Găinușe, 
membru al Comitetului 
litic Executiv al C.C. 
P.C.R., prim-secretar 
Comitetului județean 
cău al P.C.R., a dat citire 
proiectului de hotărîre, ca
re a fost primit cu vie sa
tisfacție, cu deplină apro
bare de toți partieipanții 
la congres.

In unanimitate, congre
sul l-a ales pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în înal
ta funcție de președinte al 
Consiliului Național al Oa
menilor Muncii. Se scan
dează cu însuflețire s 
„Ceaușescu reales, la al 
doilea Congres I", partici- 
panții dînd, astfel, glas 
voinței fierbinți a tuturor 
celor pe care-i reprezintă 
î* acest mare forum 
mocratic.

Au început apoi dezba
terile în plen asupra pro
blemelor înscrise pe ordi
nea de zi a congresului.

In numele colectivelor, pe 
care le reprezintă, vorbito
rii au exprimat, încă o da
tă. profunda lor satisfacție, 
pentru realegerea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu 
președinte al 
Național al 
Muncii.

Parti, ipanții 
au examinat, 
și răspundere, 
te, modalitățile cele 
potrivite de înfăptuire 
planului național unic 
perioada 1981 —1985. menit 
să asigure intrarea Româ
niei într-o nouă etapă a 
dezvoltării sale ccononii- 
co-sociale.

In cuvîntul lor. parti, i- 
panții la dezbateri și-au

Po_ 
al 
al

Ba-

de-

ca
Consiliului 
Oamenilor

la discuții 
cu exigență 

căile concrc- 
n'.ai 

a 
pe

manifestat totala adeziune 
față de magistrala expune
re prezentată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, dînd 
o înaltă apreciere ideilor 
de o inestimabilă însemnă
tate cuprinse în acest do
cument programatic cu 
privire la creșterea rolului 
clasei muncitoare, al orga
nelor sale de conducere 
colective. în înfăptuirea cu 
succes a amplului program 
de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvol
tate.

In cadrul dezbaterilor au 
luat cuvîntul tovarășii: Mi- 
halache Nicule'scu. pre
ședintele consiliului oa
menilor muncii al Între
prinderii de mașini unelte 
și agregate București. Erou 
al Muncii Socialiste; Cons
tantin Petre, vicepreședin
te al Consiliului oamenilor 
muncii al întreprinderii 
miniere Lupeni. județul 
Hunedoara, Erou al Mun
cii Socialiste ; Maria Osiac, 
președintele Consiliului oa
menilor muncii al între
prinderii „Textila" Pitești ; 
Cornel Boca, maistru la u- 
zina furnale-aglomerare a 
Combinatului siderurgic 
Galați, Erou al Muncii So
cialiste ; Nicodim Roșea, 
prim-viccpreșcdinte al Con
siliului oamenilor muncii 
al întreprinderii mecanice 
Cugir, județul Alba; Vasile 
Ionel, președintele Consili
ului oamenilor muncii al 
Centralei Canalul Dunăre- 
Mareă Neagră, județul 
Constanța : loan Avram
președintele Consiliului de 
conducere ai Ministerului 
Industriei Construcțiilor de 
Mașini ; Gheorghe Huian. 
președintele Adunării Ge
nerale a oamenilor muncii 
de la Combinatul de fibre 
sintetice Iași; Gheorghe 
Mihăescu, maistru la Corn, 
binatul de lianți și azboci
ment Fieni, județul Dîm
bovița, Erou al Muncii So
cialiste; Viorica Dobrescu, 
președintele Consiliului ști
ințific al Institutului de 
cercetări chimice Bucu
rești ; Anghel Valentin Po
pescu, președintele Consi
liului oamenilor muncii 
al Trustului petrolului Bo- 
lintin, județul Giurgiu ; 
l ina Ciobanu, președintele 
Consiliului de conducere 
al Ministerului Industriei 
Ușoare.

După pauză, lucrările au 
fost conduse de tovarășul 
Marian Avram, trasator, 
membru în Consiliul oa
menilor muncii al între
prinderii „23 August" 
București, Erou al Muncii 
Socialiste. Au luat cuvîn
tul : Dumitru Diaconescu, 
maistru la întreprinderea 
„Tractorul" Brașov, 
al Muncii Socialiste ; 
Butilcă. președintele 
siJiului oamenilor

Erou
Ion

Con- 
muncii

Congresului al ll-lea al consiliilor oame
nilor muncii din industrie, construcții, trans
porturi, circulația mărfurilor și finanțe cu 
privire la alegerea tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU in înalta funcție de președinte 

al Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii

tarul general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România.

Congresul al II-lea al consiliilor oamenilor 
muncii, în numele întregii clase muncitoare, al tutu
ror celor ce muncesc din țara noastră, dă o înaltă 
apreciere calităților de eminent conducător de 
partid și de stat ale -tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
de mțlitant revoluționar pentru progresul neîntre
rupt al patriei pe calea socialismului și comunis
mului, pentru întărirea independenței și suverani
tății ei naționale. Sîntem ferm convinși că prezența 
mai departe în fruntea acestui organism muncito
resc, larg democratic, de conducere a vieții noas
tre economice și sociale a celui mai iubit fiu al 
poporului român reprezintă chezășia sigură a con
tinuității și succesului în înfăptuirea programului 
partidului, a transpunerii neabătute în viață a în
tregii sale politici interne, de adincire continuă a 
democratismului vieții noastre economice și sociale, 
de aplicare consecventă a noului mecanism econo- 
mico-financiar a principiilor autoconduccrii muncito
rești, de afirmare tot mai puternică a clasei mun
citoare ca forță 
noastre.

Nutrind cele 
și stimă față de conducătorul iubit al partidului și 

■statului nostru, personalitate marcantă a epociii 
contemporane, militant de frunte al mișcării munci
torești Și comuniste internaționale. Congresul ex
primă admirația sa profundă si mîndria patriotică 
față de laborioasa activitate pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu o desfășoară cu un nețărmurit 
devotament pentru apărarea intereselor vitale ale 
patriei, a cauzei socialismului, păcii și libertății 
popoarelor, pentru sporirea necontenită a presti
giului României socialiste în lume.

(Uimare din pag. I)
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FILME

16,00
16,05
16,30

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Spectacolul
spectacolelor ; Republi
ca ; Grădina de tranda
firi ; Unirea : Jandar
mul și extraterestrii

.PETRILA : Zbor pla
nat.

LONEA: Pirați; se
colului XX,

ANINOASA : Vom
trăi și vom vedea.

VULCAN — Luceafă
rul : Vînătoare de
vulpi

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

URICANI : Domni
șoarele din Wilko.

18.25
18,35
18.50
19,00
19,40

1 Telex.
1 Politehnica ' 

Emisiune in limba 
germană. 
Tragerea loto. 
La volan.
1001 de seri. 
Telejurnal,
Forumul demo
crației.
Imn muncii.

> Film
„Gustul
rea

Premieră
ducție

artiștic : 
și culoa- 
fericirii". 
TV. Pro- 
a Casei 

de filme Unu.
22,05 Telejurnal.

socială, conducătoare a societății

mai alese sentimente de dragoste

al Combinatului metalur
gic Cîmpia Turzii, județul 
Cluj ; Cornel Onescu. pre
ședintele Consiliului Cen
tral al U.G.S.R.; Gheorghe 
Lazăr, președintele Consi
liului oamenilor muncii al- 
întreprinderii de utilaj teh
nologic Buzău ; Ioana Ar
bore, președintele Consi
liului oamenilor muncii al 
întreprinderii de confecții 
Călărași ; Miu Dobrescti. 
prim-secretar al Comitetu
lui județean Dolj al P.C.R.; 
Gheorghe Caranfil, pre
ședintele consiliului de 
conducere al Ministerului 
Industriei Chimice; Viorica 
Șoșdean, președintele Con
siliului oamenilor muncii 
al întreprinderii dc încălță
minte „Modern", Timișoa
ra ; Aurel Mustață, vice
președinte al Consiliului 
oamenilor muncii al între
prinderii de aluminiu Sla
tina ; Francisc Bokor, pre
ședintele Consiliului oa
menilor muncii al Intre-

si 
s’r.

prinderii de aparataj 
motoare electrice 
Gheorghe. județul Covasna; 
Rozalia Cilțeă, președintele 
Adunării generale a oame
nilor muncii de la Filatura 
de bumbac Zalău ; Nictilai 
Agachi, președintele Con
siliului de conducere al Mi., 
nisterului Industriei Me
talurgice ; Ana Litinschi, 
prim-vicepreședinte al Con
siliului oamenilor 
al întreprinderii de 
re Beclean. iudețul 
ța-Năsăud ; Vasile 
președintele Adunării 
nerale a oamenilor muncii 
de Ia Întreprinderea „1
Mai" Ploiești; Ion Vâcaru 
prim-vicepreședinte al
Consiliului oamenilor mun
cii al întreprinderii de ex
ploatare a șisturilor bitu
minoase Anina, județul Ca
ras Severin.

In cursul după-amiezii. 
lucrările s-au desfășurat în 
cadrul celor 11 secțiuni ale 
congresului.

muncii 
Covoa- 
Bistri- 
Erlian.

ge-

organizează în perioada 1—6 iulie 1981 
cursuri de pregătire cu absolvenții clase
lor a X-a, promoția anului 1981, de la cele
lalte profiluri, în vederea susținerii exame
nelor de diferență pentru profilul INFOR
MATICĂ.

Libretul de economii 
cu dobîndă și cîștigurî 

în autoturisme
Printre multiplele instrumente de econo

misire pe care CEC-ul le pune la dispoziția 
populației se află și libretul de economii cu 
dobîndă și cîștiguri în autoturisme. Titularii 
acestui libret după cum arată și numele lui, 
beneficiază de două importante avantaje : 
din dobîndă de 4 la sută pe an, 2 la sută 
se acordă sub formă de cîștiguri în auto
turisme, iar 2 la sută se acorda în numerar 
sub formă de dobîndă ce se înscrie în libre
tul respectiv. .-v’

Ciștigurile in autoturisme se acordă prin 
trageri la sorți trimestriale la care participă 
libretele care au un sold minim de 5000 lei, 
sold păstrat la CEC în tot cursul trimestru
lui pentru care se face tragere la sorți și 
provine din depuneri anterioare acestuia. 
Depunerile pe aceste 
participării la tragerea la 
TRIMESTRUL III 1981 se pot efectua la 
oricare unitate CEC pînă 
IUNIE 1981 inclusiv.

librete în vederea 
sorți PENTRU

la data de 30

Luna de solidaritate cu lupta 
poporului coreean

PHENIAN 25 (Agerpres). 
Agenția ACTC a transmis 
textul unui memorandum 
al Ministerului Afacerilor 
Externe al R.P.D. Coreene, 
cu ocazia „Lunii de solida
ritate cu lupta poporului 
coreean", care se desfășoa
ră în perioada 25 iunie — 
27 iulie a.c.

In document se arată că. 
în urma repetatelor încăl
cări ale acordului de ar
mistițiu și a provocărilor 
militare împotriva R.P.D, 
Coreene, pacea și securita
tea în peninsula coreeană 
sînt puse în pericol, că a 
fost creată o atmosferă de 
tensiune.

Guvernul R.P.D. Coreene 
și întregul popor coreean
— se arată în memorandum
— își exprimă încrederea 
că guvernele și popoarele 
din numeroase țări ale lu
mii, organizațiile interna
ționale și democratice, per
sonalități politice, opinia 
publică progresistă vor des
fășură eforturi mai intense 
.de sprijinire a cauzei 
drepte a poporului core
ean de reunificare pașnică 
șl independentă a țării, 
vor denunța uneltirile im
perialismului și ale regi
mului marionetă de la 
Seul.

ÎN CADRUL FESTIVI
TĂȚILOR dedicate în El
veția centenarului „Geor
ge Enescu", la Ziîrich a 
avut loc ceremonia des
chiderii expoziției de arta 
românească intitulată „Rap
sodia română".

PREȘEDINTELE PRE
ZIDIULUI R.S.F. IUGO
SLAVIA, Serghej Krai- 
gher, l-a primit pe minis
trul de externe al Tur
ciei, Uter Turkmen, aflat 
în vizită oficială la Bel
grad. A fost exprimată 
dorința comună a Iugosla
viei și Turciei de a în
tări relațiile de prietenie 
și de a promova coope
rarea bilaterală. De am
bele părți s-a subliniat 
necesitatea consolidării des
tinderii pe plan mondial 
Și a instaurării unei noi 
ordini economice interna
ționale.

PREȚURILE au înregis
trat o nouă creștere în 
Franța, în luna mai — cu 
0,9 la sută, după ce în 
aprilie sporiseră cu 1,4 la 
sută, a anunțat Institutul

zenței militare a S.U.A. pe 
teritoriul grec. Manifestan- 
ții au scandat lozinci ca 
„Medîterana vrea pace și 
prietenie" și „Afară din 
Grecia cu bazele marții 1“

• PE SCURT • PE SCURT

național de statistică și 
studii economice, lie la 
începutul acestui an, 
creșterea costului vieții a 
fost în Franța de 5,5 Ia 
sută, iar pentru perioada 
iunie 1980 — mai 1981 de 
12,7 la sută.

ÎN FAȚA BAZEI MILI
TARE AMERICANE am
plasate la 14 km distanță 
de orașul Heraklion din 
Insula Creta (Grecia) s-a 
desfășurat o demonstrație 
de protest împotriva pre

POLIȚIA ITALIANA a 
inițiat un vast raid anti- 
terorist în regiunea Tori
no, cu care prilej a fost 
depistată o ascunzătoare a 
organizației teroriste auto
intitulată „Brigăzile Ro
șii". Poliția a arestat șap
te persoane și a confiscat 
mai multe arme de foc, 
documente și acte de iden
titate false, precum și o 
sumă de bani. Cei șapte 
arestați sînt acuzați de 
organizare în bandă arma

tă, port ilegal de armă și 
deținere de material ex
ploziv.

LA LUXEMBURG s-a 
încheiat reuniunea miniș
trilor pentru problemele 
energii din statele mem
bre ale C.E.E. După cum 
relevă agenția- France 
Presse, partieipanții au e- 
xaminat un proiect vizînd 
crearea unei „Bănci a pe
trolului** la nivelul C.E.E., 
instituție menită, în con
cepția inițiatorilor ei, să 
permită țărilor membre să 
evite creșterile bruște de 
prețuri la petrol pe piața 
liberă, cînd unul sau mai 
multe state comunitare se 
confruntă cu o criză de a- 
provizionare în acest do-* 
meniu. în cursul dezbate
rilor, arată agenția, nu 
s-a reușit însă realizarea 
unui punct de vedere co
mun asupra proiectului 
respectiv. .*•

redacția Șl ADMINISTRAȚIA I Petroșani, str. Republicii nr. 90, telefoane 1 16 62 (secretariat), 4 2464 (secții), TIPARUL I Tipografia Petroșani, ștr, Republicii or. 67,


