
Lucrările sesiunii
Marii Adunări Naținnale

Joi, 6 iulie, au avut 
loc în plen lucrările sesi
unii a Vll-a a celei de-a 
Vll-a legislaturi a Marii 
Adunări Naționale.

Deputății și invitații au sa
lutat cu vii și puternice a- 
p'auze sosirea în sală a to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
a celorlalți tovarăși din con
ducerea partidului și statu
lui.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în lojile 
oficiale au luat ioc tovarășul 
Manea Mănescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășii 
Iosif Banc, Emil Bobu, Cor
nel Burtică, Virgil Cazacu, 
Gheorghe Cioară, Lina Cio- 
banu. Constantin Dăscă- 
lescu, Ion Dincă, Emil Dră- 
gănescu, Janos Fazekas, Pe
tre Lupu, Paul Niculescu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe 
Pană, Ion Pățan, Dumi
tru Popesc.u, Gheorghe 
Rădulescu, Leonte Răutu, Vir
gil Trofin, losif Uglar, llie 
Verde), Ștefan Voitec.

în sala Marii Adunări 
Naționale se aflau, de ase
menea, membri supleant! ai 
Comitetului Politic Executiv și 
secretari ai CC. al P.C.R., 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului.

La lucrările înaltului for 
legislativ al țării participă 
numeroși invitați - conducă
tori de instituții centrale și 
organizații obștești, reprezen
tanți ai oamenilor muncii, 
personalități ale vieții ști
ințifice și culturale, ziariști 
români și corespondenți ai 
presei străine.

Erau prezent! șefi ai misi
unilor diplomatice ocred fați 
la București.

La lucrări au asistat mem
brii delegației parlamentare 
din Australia, condusă de 
J.W. Bourchier, reprezentant 
al guvernului pentru pro
bleme parlamentare, afla
tă într-o vizită în țara noas
tră, la invitația Marii Adu
nări Naționale.

Lucrările sesiunii au fost 
deschise de tovarășul Nico- 
îae Giosan, președintele 
Marii Adunări Naționale.

Deputății și invitații au 
păstrat un moment de recu
legere î.n memoria deputa
tului Ștefan Peterfi, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, 
care a încetat din viață în 
intervalul de la ultima șe
dință plenară a M.A.N.

Pe ordinea de zi a actu
alei ședințe, adoptată în u- 
na,limitate, sînt înscrise ur
mătoarele puncte :

1. Validarea alegerii u- 
nor deputați în Marea A- 
dunare Națională și depune
rea jurămîntului de credin
ță și devotament față de Re
publica Socialistă România ;

2. Proiectul legii privind a- 
sigurarea sănătății populați
ei ;

3. Proiectul legii pentru 
modificarea și completarea 
Legii retribuirii după canti
tatea și calitatea muncii, nr. 
57 din 29 octombrie 1974;

4. Proiectul Legii cu pri
vire Ia organizarea și con
ducerea unităților socialiste 
de Sfat ;

5. Proiectele de legi pentru 
aprobarea decretelor cu pu
tere de leqe emise de Con
siliul de Sfot;

6. Modificări în compo
nența unor comisn permanen
te ale Marii Adunări Na
ționale.

La primul punct de pe or
dinea de zi a fost validată 
alegerea ca deoutați : în 
circumscripția electorală nr. 
8 Tg. Ocna, județul Bacău, 
a tovarășului Ion Croiforu ; 
în circumscripția electorală nr. 
6 Miercurea Sibiului, județul 
Sibiu a tovarășului May Gunt
her ; în circumscripția e- 
lectorală nr. 7 Cîmpia Turzii, 
județul Cluj a tovarășului 
Gligor Urs. Deputății validați 
au deous apoi jurămîntul de 
credință și devotament față 
de Republica Socialistă 
România.

în continuare, tovarășul 
Nicolae Nicolaescu, minis
trul sănătății, a prezentat, 
din însărcinarea Consiliului 
de Miniștri, expunerea la 
proiectul Legii privind asi
gurarea sănătății populați
ei, iar tovarășul loan Pop
D. Pop-a, președintele Co
misiei pentru sănătate, mun
că, asigurări sociale și pro
tecția mediului, a
expus raportul co
misiilor permanente ale
M.A.N. care ou examinat și 
avizat proiectul de lege su
pus dezbaterii.

La dezbaterea generală 
asupra acestui proiect de 
lege au luat cuvîntul depu
tății Ion Traiari Ștefănescu, 
Maria Stănescu, Ernest Brei
tenstein, Tănase Gheorghe, 
Ana Vornicu, Traian Oa.icea, 
Gheorghe Pușkas, Gheorghe 
Iga și Marin Nedea.

După examinarea pe arti
cole a proiectului de lege, 
Marea Adunare Națională a 
adoptat, în unanimitate, cu 
unele amendamente propu
se în cadrul dezbaterilor, 
Legea privind asigurarea să
nătății populației.

La punctul următor al or
dinii de zi, tovarășul Gheor
ghe Pană, președintele Con
siliului central al U.G.S.R., 
ministru! muncii, a prezentat, 
din însărcinarea Comitetului 
Central al Partidului și Con
siliului de Miniștri, expu
nerea la proiectul legii pen
tru modificarea și completa
rea Legii retribuirii după 
cantitatea și calitatea mun
cii, nr. 57 din 29 octombrie 
1974. Raportul comisiilor per
manente ale M.A.N., care au 
examinat proiectul de lege, 
a fost expus de tovarășul 
llie Șalapa, președintele Co
misiei pentru industrie și 
activitatea economico-financi- 
ară.

★
La dezbaterea generală pe 

marginea acestui proiect de 
lege au luat cuvîntul depu
tății Vasile P a t i I i n e ț, 
Gheorghe Petrescu, Gheor
ghe Dumitrache, Maria Mo- 
ghioroș și Gheorghe Lupea.

După discuția pe articole 
a proiectului de lege, Ma
rea Adunare Națională a 
adoptat în unanimitate Le
gea pentru modificarea și 
completarea Leg i retribuirii 
după cantitatea și calitatea 
muncii, nr. 57 din 29 oc
tombrie 1974.

Tn ședința de după-amia- 
ză, din însărcinarea Comi
tetului Central al partidului 
și Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii, tovarășul 
Constantin Dăscălescu, pre
ședintele Consiliului Orga
nizării Economico-Sociale, a 
prezentat expunerea la pro
iectul Legii cu privire la or
ganizarea și conducerea u- 
nităților socialiste de stat. 
Tovarășul Tudor Drăganu, 
președintele Comisiei cons
tituționale și juridice a expus 
raportul comisiilor perma
nente ale Marii Adunări Na
ționale care au examinat a- 
cest proiect de lege.

S-a trecut apoi. la dezba
terea generală pe marginea 
proiectului de lege, luînd cu
vîntul deputății Lina Ciobcmu, 
George Homoștean și Carol 
Dina.

După discuția oe articole a 
proiectului de leae, Marea 
Adunare Națională a adop
tat în unanimitate Leqea cu 
privire la orqanizarea și. 
conducerea un’făț'îor socia- 
I ste de stat.

în continuarea ordinii de 
zi, tovarășul Silviu Curticea- 
nu, secretar prezidențial și
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DECRET PREZIDENȚIAL
privind conferirea de distincții ale Republicii Socialiste 

România și a diplomei de onoare unor organizații județene 
de partid, consilii populare județene, unități economice și 

institute de cercetare și proiectare
Președintele Republicii So

cialiste România decretează:
ART. 1. - Pentru rezultate

le deosebite obținute în a- 
nul 1977 în îndeplinirea- și 
depășirea planului național 
unic de dezvoltare economi- 
co-socială și a angajamente
lor asumate, pentru ocuparea 
locurilor I, II și III în între
cerea dintre organizațiile ju
dețene de partid în indus
trie, construcții, transporturi 
și circulația mărfurilor și 
pentru contribuția adusă la 
dezvoltarea economiei în an
samblu, se conferă :
- Ordinul Steaua Republi

cii Socialiste România cla
sa I, pentru locul I, Orga
nizației de partid a județu
lui Cluj ;
- Ordinul Muncii clasa a

II- a, pentru locul II, Organi
zației de partid a județului 
Suceava ;

- Ordinul Muncii clasa a
III- a, pentru locui III, Or
ganizatei de partid a jude
țului Covasna și Organizației 
de partid a județului Satu 
Mare.

ART. 2. - Pentru rezultatele 
deosebite obținute în anul 
1977 în îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor de plan 
la principalii indicatori din 
agricultură, pentru ocuparea 
locurilor I, II și III în între
cerea dintre organizațiile ju
dețene de partid în acest 
domeniu, se conferă :
- Ordinul Steaua Repu

blicii Socialiste România 
clasa I, pentru locul I, Or
ganizației de partid a ju
dețului Argeș ;

- Ordinul Meritul Agricol 
clasa a ll-a, pentru locul II, 
Organizației de partid a ju
dețului Prahova ;

- Ordinul Meritul Agri
col clasa a lll-a, pentru locul 

III, Organizației de partid 
a județului Galați.

ART. 3. - Pentru rezulta
tele deosebite obținute în 
anul 1977 în îndeplinirea 
sarcinilor de plan și a anga
jamentelor asumate în eco
nomia locală, pentru ocupa
rea locurilor I, II și III în în
trecerea dintre consiliile 
populare județene, se con
feră :

- Ordinul Muncii clasa I, 
pentru locul I, Consiliului 
popular al județului Neamț;

- Ordinul Muncii clasa 
a ll-a, pentru locul 11, Con
siliului popular al județului 
Constanța ;

- Ordinul Muncii clasa a 
lll-a, pentru locul III, Con
siliului popular al județului 
Galați.

ART. 4. - Pentru rezulta
tele deosebite obținute în a-. 
nul 1977 și pentru ocupa
rea locurilor I, II și III în 
întrecerea dintre unitățile in
dustriale, de construcții, din 
agricultură și silvicultură 
transporturi și telecomunica
ții, circulația mărfurilor, gos
podăria comunală și institu
tele de cercetare și proiecta
re se conferă :

A. INDUSTRIE
Ord'nul Muncii clasa I, 

pentru locul I :
- întreprinderii electrocen- 

trale Cluj ;
- întreprinderii miniere ll- 

ba, județul Maramureș ;
- întreprinderii de alumi

niu Slatina ;
- întreprinderii „Tractorul" 

Brașov ;
- întreprinderii mecanice 

Cugir ;
- Combinatului chimic Fă

găraș ;
- întreprinderii forestiere 

de exploatare și transport 
Suceava ;

- întreprinderii de porțelan 
Alba lulia ;

- întreprinderii de cons
trucții și reparații echipa
mente de telecomunicații 
București ;

- întreprinderii de indus
trializarea laptelui Cluj.

Ordinul Muncii clasa a ll-a 
pentru locul II :

- întreprinderii de rețele 
electrice Tîrgu Mureș;
“ întreprinderii miniere Pa- 

roșeni, județul Hunedoaroj
- întreprinderii miniere Hu- 

nedoara ;
- întreprinderii „Industria 

Sîrmei" Cîmpia Turzii;
- întreprinderii mecanice 

Timișoara ;
- întreprinderii de calcu-

latoare București ;
- întreprinderii de masa

plastice București ;
- întreprinderii de pre-

lucrare a lemnului Arad ;
- Combinatului de lianți și

azbociment Fieni, județul
Dîmbovița ;

- întreprinderii „Extrace-
rom" Timișoara ;

- întreprinderii de con-
fecții și tricotaje București ;

- întreprinderii de indus-.
trializare a cărnii Neamț;.,

- întreprinderii. de țiga- 
rete Sfîntu Gheorghe ;

- Uniunii județene a co
operativelor meșteșugărești 
Scriu Mare.

Ordinul Muncii clasa a
lll-a, pentru locul III :

- Schelei de foraj Me
diaș, județul Sibiu ;

- Schelei de extracție Co-' 
mănești, județul Bacău ;

- întreprinderii de utilaj
minier Ketroșam ~ *
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- întreprinderii „9 Mai"
Turda ;
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- Solidaritatea oamenilor a învins
stihiile naturii

Miercuri, ora 21 și 56 de 
minute, s-au dezlănțuit năval
nic stihiile cerului, devenit un 
uriaș ecran panoramic în 
care norii se sudau prin a- 
menințătoare fulgere. Viatul

Furtuna a lăsat în urmă, arbori doborîți, linii telefonice și electrice întrerupte.

atinsese viteze impresionan
te, culcînd în cale copaci, 
stîlpi, case. Numai rețeaua 
de energie electrică din Va
le a înregistrat peste 200 de 
puncte de întreruperi, 30 de

stîlpi fuseseră doborîți. Gra
ve declanșări se anunțau pe 
Paring, spre mina Dîlja, la 
un depozit din Iscroni, unde 
un transformator a fost, pur 
și simplu, măturat de ape. 

Aicj s-au aflat maistrul Sa
bin Coc, cu electricienii Ște
fan Sas, Dumitru Jura, 
Ion Viman, Ion Fl.brea, 
care au izolat defec
tul. La ora 1 și 30, maiștrii 
Petre Dîrzu și Viorel Vlăduț 
împreună cy cele 23 de e- 
chipe de electricieni din Pa- 
troșaniși Lupeni, au început 
izolarea firelor rupte, pen
tru a evita pericolele de e- 
lectrocutare. Datorită abne
gației lucrătorilor de la 
S.D.E.E., nici o mină sau U- 
nitate industrială din Vale 
nu și-a întrerupt activitatea.

...Primele ore ale dimineții, 
pe strada Enăchiță Văcăres- 
cu din Petroșani. Personalul 
administrativ și muncitorii a- 
flațt în perioada de instruc
taj de la mina Dîlja descon
gestionează strada de salcî- 
mii căzuți. li remarcăm pe 
inginerul A. Hummel, pe con
tabilul șef Ion Andrițoiu, pe 
Susana Mateescu, Ecaterina 
Diacoiiu, Elisab.eta Anițescu. 
Ștefan Petcu, care a venit 
doar de 5 zile în municipiul 
nostru de la Rîmnicu Sărat, 
Ion Grigor - buzoidn. Cons
tantin Pătlăgică din Bacău, 
Marcel Dobrin din Vrâncsa.

Ion VULPE Alături de sutele de cetățeni aț Aninoasei, au lucrat k» 
decolmatarea străzii și utilaje grele.

Foto : Ion LÎCIU
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Solidaritatea oamenilor a învins
stihiile
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Toți au sărit în ajutor, pen
tru a îndepărta urmările ne
maipomenitei furtuni. Alături, 
electromecanic,i de la Ofi
ciu] de poștă și telecomuni
cații înlătură avariile liniei 
telefonice.

- Cele șase echipe de in- 
tervenț'e, ne relatează șeful 
de atelier Ion Oană, de la 
oficiul P.T.T., acționează la 
Institutul de mine, la mina 
Dîlja, la Lupeni și Vulcan. La
22,30 au început lucrul elec
tromecanicii Viorel Grigore, 
Jon Cameninschi și alții, ca
re se aflau de serviciu . în 
centralele telefonice. Au ve
nit apoi -Ion Jula, Dumitru 
Bicon, Ion Popescu și ceilalți.

La barajul de alimentare 
cu apă industrială a I.U.M.P. 
20 de muncitori, în frunte cu 
inginerul Nicolae Bird, înde
părtează copacii care au 
blocat gura barajului. Lăcă
tuși; Petru Văduva, Marcel 
'Martin, Nicolae Andronie, 
strungarul Mircea Filip și 
ceilalți. Azi noapte, maistrul 
Golățan, împreună cu Toa- 
der Rusescu, Andrei Deneș 
și ing nerul Soirea Suditu 
s-au luptat să elibereze stă- 
vilacul barajului, pentru a e- 
vita inundarea depozitelor, 
o rtșl'erului dm Varnifq, Du
pă încercări anevoioase, la 
ora 3, stăvilărul a cedat. De 
ac m, situația revine 'a nor
mal, întreprinderea de utilaj 
va primi apă industrială.

Pe strada George. Coș- 
buc acționează 15 construc
tori minieri de la I.U.M.P., 
membri ai. gărzilor patriot-. 
ce, înlă'turînd copacii căzuți 
pe casele oame.iilo-, în fa
ța Comb natului minier, 8 
plopi seculari s-au . prăvălit 
peste zid. Aici lucrează drui- 
bistul Ion Dobre de lă mi
na Livezeni, șoferul de. pe 
o automacara a S.T.R.A., 
Traian Stelescu. Le-au să
rit în ajutor cîțiva mil'tari, 
din rîndul cărora se deta
șează caporalul Sever Băr- 
bulescu, de fel din Lupeni, 
fruntașii Ștefan Bombqlă și 
Mihai Cervicescu, soldatul
Ion Bucică.

Greu încercată de furia 
vîntului și a apelor a fost 
Aninoasa. A fost dqrîmată, 
de o alunecare de teren, 
locuința bătrînului Victor 
loncz, scăpat ca prin minu
ne, care și-a găsit adăpost 
la vecinul său Dionisie Berei. 
înainte de miezul nopții, șo
ferul Arpad Banyai a în
cercat, împreună cu prima
rul comunei Teofil Blag și 
cu numeroși cetățen; să ru
pă digul format de copaci 
pe șoseaua inundată. Cîți
va locuitori au participat ia

Arborii coxuți sînt tăiați și întăreați în camioane.

naturii
salvarea bătrine.i Elisabeta 
losif, î.i vîrstă de 76 de 
ani. Spre dimineață au so
sit oamen; si utilaje de la 
I.C.M.M., U.M.T.C.F., depo
zitul U.F.E.T. Minerii din 
Aninoasa au fost alături de 
ortacul lor, Nicolae Ceapă, 
ajutor de șef de sector, a 
cărui casă fusese inundată.

Cine a fost primul la in

cu arbori; smulși pe strada

nimeni nu

Lucrătorii de la I.M. Dîlja au dat o adevărată bătălie 
Enăch’ță Văcărescu din Petroșani.

tervenții ? Acum 
mai știe.

- A fost un
pare se, rudă cu ..._____ ...
la consiliu. Sau Vasile Gîdioi 
și băieții de la căminul de 
nefamiiiști și locatarii de la 
blocuri.

- A fost Mihai Steț... 
fost Toader Hîș, au fost ve
cinii lui Nicolae Ceapă, Ion 
Boboțandor, Ceufă, tatăl și 
fiul.’

- A fost întreaga Ani- 
noasă.
- Ați fost și dv ? ne adre

săm unui: tînăr.
- Da. De la început.
- Cum vă numiți ?

Și gospodarii orașului. Pe
trila au acționat cu prompti
tudine pentru înlăturarea 
urmărilor stihiei.

La pîrîul Cetății, unde s-a 
produs revărsarea torentului 
ce împiedica circulația spre 
Lonea, îl găsim în mijlocul 
oamenilor pe tovarășul ing. 
Victor Dărămuș de la Consili
ul popular orășenesc Petrila, 
care ne furnizează primele da
te. „Nu am înregistrat eve
nimente grave pe raza orașu
lui — e vorba doar de între
ruperea curentului în Lonea 
(lucru care e în curs de reme
diere), cîteva geamuri sparte 
la magazinele din localitate, 
arbori căzuți, colmatarea

- Ce contează numele 
meu ? Am fost împreună cu 
ceilalți ortaci, să ne ajutăm 
vecinii, primejdu’ți de ape 
și vin.1.

Un plutonier de miliție ne 
întinde un bilețel Cu , nu
mele cîtorva bătrîni, care 
n-au părăsit zonele avariate, 
pînă la înlăturarea tuturor 
butucilor, arborilor și nămo
lului. Citesc, printre altele, 
numele lui Tiberiu Toma, al 
pensionarului Ion Hoțea Ru- 

de

emoționată 
!e doi 

pătruns în 
salvat măr

istorisește
înfruntat apele 

au 
au

su, ale lui Pavel Zgăbîrfea, 
lost Oliver, Remus Moisiu, 
Vâs le Pop și alții.

Responsabila unității 
confecții-tricotaje, Silvia Pop, 
ne 
cum au 
tineri care 
magazin și

. furi le.
- Pe unul îl 

vid, pe altul nu știu, 
spunem Gelu Iu' 
meni anonimi, oameni 
moși,

...La ora prînzului, 
dinele șt. gospodarii 
Aninoasa măturau deja 
zile pe, care dimineața 

cheamă Ha
noi îi 

Ilonka.. Oa- 
ini- 

sărîtori la nevoie.
gospo- 

din 
stra

ie

N-au cunoscut odihna
prizei de captare de la sta
ția de captare și tratare a 
apei Taia, și revărsarea a- 
cestui torent-''.

Oamenii din ech'pa de în
treținere și reparații- străzi a
E.G.C.L.  Petrila, în ajutorul 
cărora s-a trimis un excava
tor de la i.C.M.M. și 4 bas
culante de la E.T.P., n-au timp 
de vorbă. Totuși... „Trebuie 
să terminăm, să nu lăsăm 
drumul încurcat. Ne-ar trebui 
un buldozer. Oricum, nu ne 
dăm bătuți I" ne spune mun
citorul Ion Basamete. Alături 
de această echipă lucrează, 
expresie a puterii de mobili
zare a cetățenilor Petrilsi, 
pensionarii Dumitru Androna. 
che, Lazăr Boantă și alții, în 

MĂSURA TUTUROR LORILOR

surprinsese copleșite de co
paci și mîl.

Oamenii au biruit vijelia 
naturii, dezlănțuite viclean 
în noaptea de miercuri spre 
joi. Directorul I.G.C.L., 
Gheorghe Romoșan, ne re
lata că au fost avariate cir
ca 600 de case. Lucrătorii 
întreprinderi; au transpor
tat în tot cursul dimineții ți
gla și alte materiale pen
tru repararea acoperișurilor, 
bur'anelor, jgheaburilor etc.

ia repq- 
mai ușoare, în așa 

în casele oamenilor 
plouă în următoarele

Pe această cale organele lo
cale fac apel la toți mese
riașii din Vale pentru a da 
o mîhă de ajutor 
rațiile 
fel ca 
să nu 
zile.

Oamenii au birul vitregia 
naturii, de acum totul a in
trat într-'Jn firesc calm.

N.B. Am fost informați 
că, începînd de joi, dn ju
rul orei 14, toate obiective
le care au fost avariate iși 
desfășoară normal activita
tea. —z

frunte cu deputatul lor Petru 
Dobre.

La stația de captare- și tra
tare a apei Taia s-a produs 
datorită viiturii, colmatarea. 
Și aici, pînă la normalizarea 
situației, oamenii. din ech’oa 
specializată a I.G.C.L. Petro
șani, condusă de maistrul Vio
rel Vrăncilă, nu cunosc odih
nă. Orașul trebuie să aibă a- 
pă. Încă un fapt demn de re
marcat : de la pîrîul Cetății, 
gospodarii Petrilei au trans
portat la secția E.G.C.L. Pe
trila o mare cantitate de ba
last gata sortat și spălat, 
creindu-și astfel un- stoc de 
agregate de bună calitate — 
necesar la lucrările din cons
trucții.

Bujor MIRCESCU

rîndul trecătorilor : „O să 
se rezolve. Intr-o zi se și ta
ce curățenie, pină miine se 
reglementează tot".

Fiumos gindit. Și just. O- 
mul care grăia astfel lucrea
ză la I.U.M.P. Știe că așa 
cum ei și tovarășii săi de 
muncă merg să-și facă da
toria, și cei care răspund 
de curățenia Orașului și-o 
vor face. Și nu numai ei. 
Strada se umple de oameni, 
lotul decurge în ritm nor
mal, de parcă nu s-ar li 
intîmplat nimic. După o 
noapte de lurtună — știm 
toți cum a lost — oamenii 
se îndreaptă spre tocurile' 
de muncă așa cum Cincinat 
se îndrepta spre plugul său, 
cu convingerea fermă că ni
mic, absolut nimic, nu-i îm
piedică să-și desfășoare 
normai activitatea, pentru 
că ei, OAMENII, sini măsu
ra tuturor lucrurilor.

KMrcea BUJORESCU

însemnări de la 
o expoziție de pictură

De cîteva zile, sala de 
expoziții a clubului munci
toresc din Lupeni găzduiește 
lucrările lui Eugen Bencău, 
absolvent al Facultății, de 
arte plastice Timișoara, a- 
flat la prima sa expoziție 
personală de pictură.

Pictorul aduce î.i tablou
rile sale ingenuitatea ani
lor copilăriei, precum și 
amprenta timpului petrecut 
în acest pitoresc oraș al mi
nerilor. in cele 22 de lu
crări expuse, dovedind ca
litățile unui fin observator, 
el face un apel sistematic 
Ia faptele de viață pe care 
le-a trăit, reușind să surprin
dă în diverse ipostaze coti
dianul socialist, viața și pre
ocupările oamen lor muncii, 
începînd cu gingășia flo
rilor pe care le iubește 
(maci, garoafe, lalele, li
liac), continuînd .cu nostal
gia toamnelor cu mesteceni 
albi și a iernilor spulberate 
de zăpezi, și terminînd cu 
peisajele industriale sur
prinse cu sensibilitate în 
tablourile i.itirulate „Prepa- 
rația Lupeni" și „Furnale la

Analiza creației tehnice șl științifice 
de masă

Comisia municipală de 
creație tehnică și științifică 
de masă a avut, ieri, o no
uă ședință de lucru. Cu a- 
cest prilej â fost analizată 
activitatea pe primul semes
tru al anului și sarcinile ca
re revin comisiilor de crea
ție din întreprinderile e- 
conomice și instituțiile mu
nicipiului, în vederea sti
mulării ’spiritului novator, al 
participării maselor largi de 
oameni ai munci: la creația 
tehnică și științifică, la rezol
varea marilor probleme pe 

•care ie ridică activitatea e- 
conomică din Valea Jiului.

Un magazin 
exemplu

în cartierul Bucura din 
Uricani funcționează u»n ma
re și frumos magazin alimen
tar cu autoservire. întotdeau
na bine aprovizionat cu sor
timentele necesare consumu
lui curent al populației și 
încadrat cu personal bine 
pregătit profesional și ordo
nat, magazinul se bucură de 
aprecierea cumpărătorilor, 
dintre care multi din cartie
rul Sterminosu care vin cu 
plăcere să-și facă cumpără
turile aici. Intîlnești aici întot
deauna ordine și curățenie, 
vorba și atitudinea priete
noasă a lucrătoarelor Cristi
na Botoancă și Elena Vatră. 
Toate acestea sînt urmarea 
inițiativei, perseverenței și 
spiritului de organizare ale 
responsabilei unității, Elena 
Pavelonesc care știe să pună 
toate treburile la punct în 
interesul cumpărătorilor. Am 
dori ca și celelalte unități 
comerciale din orașul nostru 
să urmeze exemplul acestui 
magazin.

Gheorghe SAMOILA, 
Uricani

Răspundem ■ Răspundem
ANONIM, Petrila. Ne-am 

conformat dorinței dv. și 
am anunțat organele în 
drept.

GIGEL CĂLiNOiU, Petro
șani. Vă mulțumim pentru 
aprecieri și urări de sănăta
te. Am transmis sugestiile 
dumneavoastră celor în drept.

GEORGETA ANGHELESCU, 

Hunedoara". „Portret de mi- I 
.ier", cu culori simple, su- * 
gerează, prin chipul bărba
tului din adîncuri, cu trăsă
turi morale noi, ’ distincte, 
caracteristicile acestei no
bile preocupări : curaj, băr
băție, încredere de sine. In
tr-o altă pictură o țărancă 
se identifică aproape total 
cu acțiunea cărții pe care o 
citește El știe să surprindă 
instantanee cotidiene, cu sem
nificațiile lor multiple și ■ 
imprevizibile, pe care le I 
prezintă însă prin anana'ogie * 
cu trecutul („Stradă în Lu- I 
peni" sau „Cartierul Ște- I 
fan"). Aceasta poate că toc- I 
mai în scopul de a ne fa- | 
ce să sesizăm mai bine va- | 
lorile noi, socialiste care se I 
nasc zi de zi în Valea Jiu- > 
lui. în ule’urile lui Eugen I 
Bencău folosește o largă 
paletă cplorișfîcă, căutînd 
să exprime cu crtțt mai mult 
fidelitate față de realități. 
Aceasta este dominanta ma
joră a picturilor sale care -1 
stimulează meditația, reflec- J 
ția celu: care le privește. I

Furtuna se sfîrșișe. Apa 
Maleii se tulburase așa 
cum gindul nostru o făcuse 
sub impresia vitregiilor na
turii. Dimineața, de după 
Paring soarele se arată im
perturbabil, neașteptat de 
cald. Se face lumină. Auto
buzele pline de mineri și 
alți oameni ai muncii circu
lă parcă mai bine ca intr a 
zi obișnuită. Laptele și pli
nea se descarcă la punctele 
de desfacere. Oamenii trec 
grăbiți spre locurile de mun
că. Mai privesc un arbore 
căzut, un panou deplasat la 
noul șantier, apoi iși conti
nuă drumul, li așteaptă aba
tajele, strungul, raboteza... 
E ora 5 dimineața. Pe stra
dă trec din ce in ce mai 
multi oameni. Grăbiți. Preo
cupați. Calcă pe crengile 
căzute, pe frunzele zburătă
cite ca de-o toamnă vremel
nică.

O voce se distinge din

Valeriu COANDRÂȘ I
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S-au stabilit măsuri efici
ente menite să asigure par
ticiparea și contribuția spo
rită a comisiilor de creație 
tehnică și științifică de ma
să din municipiu la desfă
șurarea fazelor superioare 
organizate în cadrul festi
valului național „Cînfarea 
României".’

Au luat parte membrii co
misiei municipale ■ de cre
ație tehnică și științifică de 
masă, specialiști din între-' 
prinderi economice și insti
tuții, președinții comisiilor 
orășenești de creație teh
nică și științifică, activiști 
de partid.
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Vedere dtn dealul Paroșe- 
niului.

Petroșani- Comerțul stradal 
constituie totuși o modalita
te, și încă eficientă, de a a- 
sigura servirea cetățenilor. 
Rău este însă că uneori se 
mai întîmplă abateri de la 
normele civilizate de servi
re. Atunci eînd le întilnim 
să le semnalăm cu promp
titudine organelor menite să 
ia măsurile în consecință.

re:

I. la, 
| PA

Jal
ve
înj
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Noiem-
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în cadrul măsurilor ee vizează perfecționarea, sub 
aspectul pregătirii politice, profesionale și etice, a cadre
lor de conducere. Cabinetul municipal pentru activitatea 
ideologică și politico-educativă a organizat o dezbatere 
sub genericul „PROFILUL “
TATEA SOCIALISTĂ".

CONDUCĂTORULUI ÎN SOCIE-

■voltă în

irul : 
al: Sep-

Ing. Gheorghe Giuclea, 
director tehnic al

C.M.V.J. :

primul 
iar/ pe

ărut o
RĂSPUNDEREA PEN
TRU ÎMBUNĂTĂȚIREA 
ORGANIZĂRII CON
DUCERII REVINE TU
TUROR CADRELOR

re trebuie să fie în 
rînd un om politic, 
de altă parte, să întruneas
că cunoștințe, și aptitudini 
profesionale alături de per
severența de a le, dezvolta 
continuu. Conducătorul este 
supus unui proces de 
tinuă perfecționare, care 
realizează prin 
profesională și 
practică nemijlocită.

co ns 
se 

pregătire 
activitate

pro-

pă fran

tic’i și 
ociali'tp.

: „A-
oducție 
or i-

Aplicarea consecventă a 
principiului muncii colective, 
organizarea mai bună a celor 
peste 70 de comisii pe do
menii, introducerea noilor 
Atructur; organizatorice la 
unitățile miniere sînt doar 
cîfeva din măsurile adop
tate în cadrul Combinatului 
minier Valea Jiului în ve
derea îmbunătățirii activită
ții de conducere. Cu. toate 
acestea, rezultatele nu s-au 
situat în toate cazurile .la 

cre- 
fapt ce face necesară 

- vi_
a- 

bune

Dr. ee. Kiraly Zoltan,
C.M.V.J. :

ASIGURAREA UNEI 
STRÎNSE CORELAȚII 
ÎNTRE
Șl I

AUTORITATE 
RESPONSABILI
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i într-o 
i muzi- 
on stop

nivelul posibilităților 
ate, f 
o preocupare sporită în 
itor, îndeosebi pentru 
plicarea în cele mat 
condițiuni a sarcinilor 
narei C.C. al P.C.R. 
22-23 martie a.c. de 
-fecjionare a mecanismului 
economico-financiar. Tre
buie să recunoaștem că a- 
vem încă în multe unități 
deficiențe în conducere, la 
nivel de întreprindere, sec
tor, raion sau brigăzi. Răs
punderea pentru eliminarea 
acestor lipsuri, acum cînd, 
sub aspect organizatoric 
ni s-au rezolvat majoritatea 
problemelor solicitate, re
vine tuturor cadrelor indife
rent de funcția ce o ocu
pă.

Prof. univ. dr. ing. 
Aurelian Simionescu, 
Institutul de mine :

COMPETENȚA - CRI
TERIU DE APRECIERE 
A CALITĂȚII CONDU

CĂTORULUI

discuta despre 
în activitatea 

analiza

condu- 
minieră 
munca 
la mi

A
cere 
înseamnă a 
acelora care fac ca 
nă nimic să nu se desfășoare
la voia întîmplării, totul să 
se înscrie în prevederile pro
gramelor prestabilite. în mun-

ACTIVITĂȚII

între modalitățile prin core 
urmărim la 
bunătățirea 
muncă pot 
informarea

mina noastră îm- 
ciimaîului de 

fi menționate : 
tuturor oamenilor 

muncii asupra obiectivelor
productive și rolului social 
ai activității întreprinderii, a- 
siguiarea unui grad inait de 
paiticipare a oamenilor mun
cii la activitatea întreprin
derii, nu numai ca execu- 
tanți, ci în sens creator, pr n 
realizarea une. cit mai bu
ne integiări a fiecărui om 
al muncii în viața colectivu
lui prin înțelegerea relați
ilor interpersonale și de in
terdependență ce se stabilesc 
în activitatea de producție.

Pe de altă parte, condu
cerea minei a urmărit cu
noașterea cît mai temeinică 
a colectivului, a fiecărui 
membru al său. în. colabora
re cu cabinetul municipal de 
organizare și cu Laborato
rul inferdisc plinar pentru 
probleme social-economice 
Petroșani, au fost efectua
te o serie de investigații 
profesionale și sociologice, 
care, vor continua prin cre
area unu] grup de lucru m- 
terdisciplinar în probleme 
psiho-sociologice și profesio-

III

schimbului de opinii, acorda- 
delegarea 

, . ,. stimularea
inițiativei și responsabilității.

rea încrederii, 
competențelor,

Dr. ing. Vaier Stanciu, 
C.M.V.J. :

PREGĂTIREA TEMEI
NICĂ - CERINȚĂ DE 
MARE ACTUALITATE

Azi, mai mult ca oricind, 
înțelegem că pentru a con
duce este nevo.e de o pre
gătire multilaterală - poli
tico-ideologică, de speciali
tate și de cultură generală. 
Conducătorul modern tre
buie să facă apel la întrea
ga gamă a metodelor- -și 
mijloacelor de informare, în
tre care studiul individual, 
vizitele' de documentare, 
schimburile de experiență. 
Sînt nenumărate posibilități 
de a învăța din practica al
tor întreprinderi sau din ex
periența propriului colectiv 
de muncă. Cred, însă, că 
pentru ca toate aceste ce
rințe să poată fi înfăptuite 
este necesar să se asigure, 
într-o mai mare măsură, 
conducătorilor timpul liber 
necesar.

liEIIIVl A 01 im ȚÂRII

nice creatoare cu experiența 
și responsabilitatea munci
torească, perfecționării în
tregii activități de condu
cere.

Ing. Dumitru Opriș, 
directorul I.M. Livezeni:

PRACTICA PRODUC
TIVĂ - LOCUL DE 
MANIFESTARE A AU
TORITĂȚII SI COMPE
TENTEI CONDUCĂ

TORULUI
Fiecare conducător minier, 

indiferent de treapta ierar
hică pe care se află, trebu
ie să fie conștient că, lu- 
crînd cu oamenii, își asu
mă o mare responsabilitate 
și să depună toate eforturile 
pentru a-și consolida superi
oritatea morcil-profesională 
care stă în mod necesar la 
baza autorității autentice. în 
același timp, cadrele de con
ducere trebuie să aibă te
meinice cunoștințe de speci
alitate pentru a putea acți-

aona în practică, pentru 
putea fi omul de acțiune ca
re se angajează și iși an
gajează colaboratorii la so-

rea și conducerea pe baza 
documentarii, a cunoașterii 
realității trebuie să fie ca
racterizată de spirit activ, 
novator, de căutări pentru 
atingerea optimului econo
mic, căruia să nu-i lipseas
că valențele sociale. Con
ducerea și organizarea pro
ducției miniere cuprinde o 
multitudine de probleme a 
căror rezolvare nu este oo- 
sibilă decît cunoscînd te
meinic specificul și particu
laritățile ramurii și unităților 
miniere.

Deși în minerit există o 
serie de condiții de lucru 
obiectiv diferite fată de al
te domenii de activitate, ră- 
mîn valabile regulile gene
rale ale conducerii și orga
nizării, un accent deosebit 
punîndu-se pe cunoașterea 
permanentă, detaliată a li
nei realități în contmuâ I 
tra nsformare. Particui arități le 
miner'tului reclamă, de a- , 
semenea, organizarea și 
funcționarea optimă a unuii 
sistem de responsabilități cu 
controlul ferm a! aplicării 
hotărîrilor și regulilor.

periența și responsabilitatea
Promovarea largă a progresului tehnic în subteran oferă cadrul favorabil îmbinării gîndirii tehnice creatoare c;> ex- 

ț~ " T...... t munc;joreaseQi perfecționării întregii activități de conducere. Foto: Ion LICIU

luțion-area optimă a proble
melor cu care se confruntă.

Andrei Colda, 
președintele consiliului 
oamenilor

I.M.
muncii de la 
Lonea:

UNITARĂ A- 
PROBLEMA- 

TICII ECONOMICO- 
SOCIALE A ÎNTRE

PRINDERII

VIZIUNE 
SUPRA

în contextul sarcinilor cla 
mare msemnăiate stab.i.ie 
de conducerea de partid și 
de stat de a îmbunătăți me
canismul economico-finan- 
ciar, de a aplica larg pr.n- 
cipiul autogestiunii și aulo- 
co.rducerii muncitorești, ca
potă o importanță deosebită 
aplicarea consecventă a prin
cipiilor conducerii colective,, 
perfecționarea formelor insti- 
tuționa'izate ale acesteia.

Prin desemnarea secreta
rului comitetului de partid 
ca președinte al consiliu
lui oamenilor muncii s-a a 
sigurat o viziune de on- 
somblu, unitară a întregii 
problematici economico-soci- 
ale a întreprinderii. în conti
nuare, avem create condi
ții pentru a orienta activita
tea atît a organelor de con
ducere colectivă, cît și a co
mitetului de partid spre a- 
bordarea și soluționarea pro
blemelor prioritare ale ac
tivității miniere ; dezvolta
rea producției, mecanizarea, 
pregătirea cadrelor, spori
rea eficienței, asigurarea 
deplinei securități a muncii.

Cel mai frecvent se a- 
preciază calitatea condu
cătorului prin competența 
sa, competență care are trei 
elemente, acestea rezumîn- 

.du-se, în principal, la a-i 
da. unui conducător cunoș
tințe, a-i forma aptitudini și 
a-i educa atitudini. Dez- 

: voltarea rapidă a mineritu
lui Văii Jiului atrage du
pă sine cerința asimilării u- 
nor cunoștințe specifice, 
noi, în domeniul tehnologiei 
și al organizării. Aceste cu
noștințe trebuie să fie di
ferențiate, pentru condu
cătorii de ia eșaloanele in
ferioare o pondere iria, ma
re avînd-o problemele teh
nologice, de mecan zare, în 
timp ce la nivelele mai î- 
naîte de conducere este e- 
videntă cerința t 
lor aprofundate legate 
formarea 
drelsr și 
tivelor de 
privește 
menționa, 
actuale, capacitatea de 
viziune, de optimizare 
deciziilor, de integrare

I
■ea- '

I

I
I

cunoștinje- 
s de 

profesională a ca- 
conducerea colec- 
muncă. in ceea ce 
aptitudinile, 
ca deosebit

ele 24
instabi-

Tem- 
ă. Izo
la a- 
ploaie 
cari e- I

aș 
de

pre- 
a 
a 

informațiilor. între atitudini 
se poate evidenția menține
rea capacității corective, 
receptivitatea față de nou, 
atitudinea angajată care 
trebuie să intervină curent 
în rezolvarea problemelor.

Din cercetarea acestor as
pecte, s-a ajuns la definirea 
unui profil psiho-socio-profe- 

sional al conducătorului co

ca 
corelația dintre 
și responsabilitate constituie 
o cerință fundamentală, a 
cărei înfăptuire depinde de 
mai mulți factori. Pe de o 
parte, pentru a se preciza 
mai bine obiectivele acestei 
ramuri de mare însemnătate, 
particularitățile sale tehno
logice, precum și obligațiile 
reciproce dintre minerit și 
celelalte domenii de . activi
tate, consider că dr fi utilă 
elaborarea unei leg a 
nelor, care să conțină 
le aceste elemente.

în același tima nu trebuie 
să uităm că majoritatea sar
cinilor pot fi soluționate în 
cadrul unităților, fapt ce 
impune situarea ' responsabi
lității conducătorilor la ni
velul autorității cu care ău 
fost investiți.

conducătorilor minieri, 
autoritate

Conf. univ. dr. 
Septimiu Krausz, 

Institutul de mine •

CONDUCEREA - RE
LAȚIE SOCIALĂ, BA
ZATĂ PE O MULTITU
DINE DE RELAȚII U-

MANE ’

Ing. Dan Surulescu, 
directorul I.M. Lupeni:

CONDUCEREA - AC, 
TIVITATE COMPLEXĂ, 
CE SE REALIZEAZĂ 
INTR-O CONCEPȚIE 

UNITARĂ

mi-
toa-

o relație socială, a- 
vedere oamenii, pro- 

o 
u-

Ing. Carol Schreter, 
directorul I.M. Uricani

CLIMAT FAVORABIL 
PARTICIPĂRII TUTU
ROR CADRELOR LA 

CONDUCERE
Realizarea in ce'e mai 

bune condițiuni a sarcinilor 
economice impune asigurarea 
unui climat corespunzător de 
muncă și de viață, cadru în 
care fiecare om al muncii 
să-și ooată valorifica ple
nar întregul potențial de ac
țiune și gîndire creatoare.

Fiind 
vind în 
cesul conducerii implică 
multitudine de relații 
mane. Succesul în conduce
re va fi dependent, deci, 
într-un grad înalt, de capa
citatea conducătorului de a 

.stabili și întreține relații de 
cooperare, mobilizatoare, 
neconflictuale, cu cei cu 
care colaborează.

Formarea unui conducă
tor presupune anum te ca
lități, care sînt educabile. în 
practică nu este posibil ca 
un conducător să dovedeas
că toste calitățile inventari
ate, doar unele din ele fi
ind absolut necesare unui 
conducător ce vrea să a- 
sigure un climat psihologic 
bazat pe relații umane op
time și generînd un moral 
superior. Pentru asigurarea 
unor asemenea relații, prin
cipalele^ cerințe sînt : com
portarea conștientă în toate 
situațiile, comportamentul 
diversificat față de oameni, 
fixarea unor repere de per
formanță înalte, încurajarea

Inhegui pieces de 
ducere constituie o activita
te complexă, ce trebuie re
alizată într-o concepție u- 
nitară, acordîndu-se atenția 
cuvenită tuturor comparti
mentelor și nivelelor ierar
hice. De aceea este foarte 
importantă repartizarea uni
formă a cadrelor cu funcții 
de conducere pe toate 
schimburile, precum și la 
principalele capacități de 
product e. La mina noastră 
s-a reușit -să se asigure ca
dre tehnice cu o înaltă com
petență la abatajele dotate 
cu complexe mecanizate.

în organizarea conduce
rii pornim de la ideea că 
procesul de adoptare a 
deciziilor și înfăptuire a ho- 
fărîrilor este o problemă a 
tuturor oamenilor muncii, in
diferent de nivelul ierarhic 
pe care se află. Aș mai 
menționa că actualele pre
ocupări de promovare a 
procesului tehnic și crește
rea rapidă a producției de 
cărbune oferă cadrul favo
rabil îmbinării gindirii teh-

con-

Ing. loan Dumitraș, 
directorul I.M. Vulcan fr

ACCENT DEOSEBIT 
PE CUNOAȘTEREA U- 
NEI REALITĂȚI IN 
CONTINUĂ TRANS

FORMARE
Sub influența revoluției 

tehnico-științifice, organiza-

• COMPETENȚA constituie în condițiile re
voluției tehnico-științifice un criteriu determi
nant de apreciere a calității conducătorului, ea 
incluzînd în egală măsură un orizont larg de 
pregătire politico-ideologică și temeinice cunoș
tințe profesionale.

• AUTORITATE - RESPONSABILITATE, 
o corelație de cea mai mare însemnătate în asi
gurarea unei eficiențe ridicate actului de con
ducere.

• CLIMATUL OPTIM DE MUNCA repre
zintă cadrul în care fiecare om al muncii iși 
poate valorifica plenar gîndirea tehnică crea
toare, în care se poate dezvolta responsabilitatea 
individuală și colectivă față de soarta produc
ției.

« CONDUCEREA COLECTIVA constituie 
materializarea procesului social de dirijare a ac
tivității țehnico-productive ce se înfăptuiește 
printr-o multitudine de relații umane.

Pagina realizată de B. BOGDAN
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Lucrările DECRET PREZIDENȚIAL
sesiunii 

Marii 
Adunări 
Naționale

• ,'U m o r e din oag. J) 

al Consiliului de Stat, a pre
zentat expunerea la Proiec
tele de legi pentru aproba
rea decretelor cu putere de 
lege emise de Consiliul de 
Stat, iar tovarășa Maria 
Groza, vicepreședinte al Co
misiei constituționale și ju
ridice a M.A.N., a expus ra
portul acestei comisii cu pri
vire la proiectele de legi su
puse dezbaterii.

După discuția pe articole a 
fiecărui proiect de lege, fo
rumul legislativ suprem al 
țării a adoptat în unanimi
tate Legile pentru aprobarea 
decretelor cu putere de lege 
emise de Consiliul de Stat.

La ultimul punct de pe or
dinea de zi, președintele Ma
rii Adunări Naționale a su
pus spre aprobare propune
rile Biroului M.A.N. cu pri
vire la modificări în compo
nența unor comisii permanen
te ale M.A.N. Aceasta, întru- 
cît, în ultimul timp, unii depu- 
tați, membri ai comisiilor per
manente ale Marii Adunări 
Naționale, au fost numiți 
membri ai guvernului sau 
reprezentanți diplomatici, iar 
unele locuri din comisiile per
manente au devenit vacante.

Marea Adunare Națională 
a adoptat în unanimitate 
propunerile privind midificări 
în componența unor comisii 
permanente ale Marii Adu
nări Naționale.

Ordinea de zi epuizîndu-se 
tovarășul Nicolae Giosan, 
președintele Marii Adunări 
Naționale, a declarat închise 
lucrările celei de-a Vll-a se
siune a celei de-a Vll-a legis
laturi a M.A.N.

★
După încheierea sesiunii, 

membrii Comisiei pentru a- 
'gricultură, silvicultură și gos
podărirea ăpelor a M.A.N. 
s-atu întrunit în ședință a- 
legî.rd ca președinte al a- 
cestei comisii pe tovarășul 
Maxim Berghianu.

••••••••••••••

DUMINICĂ, 9 IULIE

8,00 Sportul pentru toți.
8,15 Tot înainte I
9,10 Șoimii patriei.
9,20 Film seria! pentru co

pii. Don Quijofe -epi
sodul 7.

9,45 Pentru căminul dv.
10,00 Viața satului.
11,45 Bucuriiile muzicii.
12.30 De strajă patriei. 
13,00 Telex.
13,05 Album duminical. In

cuprins : momente u- 
moristice, fabule, cu
plete muzicale, sche

ciuri, muzică ușoară, 
muzică populară, dese
ne animate, circ, muzi
că folk, vedete inter
naționale.

16.35 Daciada - reportaje 
filmate la marea com
petiție națională.

16.50 Ocolul lumii în... 20 
de melodii.

17.50 Film serial. Linia ma
ritimă Onedin. Episo
dul 46.

18,40 Micul ecran pentru cei 
mici : Vacanța har
nică.

19,00 Telejurnal.
19.30 Reportaj TV. Urmașii 

lui Moș Gheorghe.
19,55 Laureați ai Festivalului 

național Cîntarea
României. Spectacol
muzical - literar - core
grafic.

20.35 Film artistic. Adevă
rul despre Robert For

• (Urmare din pag. I)

- Șantierului Naval Dro- 
beta-Turnu Severin ;
- întreprinderii „Electromo

tor" Timișoara;
- Șantierului Naval Olte

nița ;
— Combinatului de artico

le tehnice de cauciuc Pitești;
- întreprinderii de produ

se cosmetice „Miraj" Bucu
rești ;
- Combinatului de celulo

ză și hîrtie Dej ;
_ - întreprinderii de mate

riale de construcții Turda ;
- întreprinderii de piele și 

încălțăminte „Clujdna" Cluj- 
Napoca ;

- întreprinderii de 'stofe 
„Dorobanțul" Ploiești;

- întreprinderii de bere
Pitești ;

- întreprinderii de pro
ducere și industrializare a 
legumelor și fructelor „îl Iu
nie" Dej ;

- întreprinderii de moră- 
rit și panificație „Dobrogea" 
Constanța ;
- întreprinderii poligrafi

ce „Informația" București.
B. CONSTRUCȚII

Ordinul Muncii clasa I, 
pentru locul I :

- Trustului de construcții 
industriale Brașov ;

- Trustului de construcții 
Cluj.

Ordinul Muncii clasa a ll-a, 
pentru locul II :

- întreprinderii de.. c<?ns-„ 
Irucții-montaj miniere Petro^
igni^
- întreprinderii

trucții-montaj a 
Neamț.

de cons- 
județului

Ordinul Muncii clasa a 
lll-a, pentru locul III :
- Trustului de izolații pen

tru lucrări industriale Bucu
rești ;

- întreprinderii de cons- 
trycții^șiderurgice Hunedoa- 

~'^'-Trustului de construcții 
Galați.

C. AGRICULTURĂ SI 
SILVICULTURĂ

Unități din agricultura da 
stat și silvicultură

Ordinul Muncii clasa 1, 
pentru locul I, întreprinde
rii de creșterea și îngrășa- 
rea porcilor Beregsău, ju
dețul Timiș.

Ordinul Meritul Agricol 
clasa I, pentru locul I, Uni
tății agricole Sibioara, ju
dețul Constanța.

• •••••••••••••••••••••••o »•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
rest. Premieră pe ța
ră. Producție a stu
diourilor americane.

22.15 Telejurnal.
Sport.

LUNI, 10 IULIE

15.55 Telex.
16,00 Emisiune în limba ma

ghiară.
19,00 Melodii celebre.
19.15 Publicitate.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
19,50 Panoramic.
20.30 Roman-foileton. Fa

milia Palliser. Episo
dul 20.

21.25 Mai aveți o întrebare?
21.55 Cadran mondial.
22.20 Telejurnal.

MARȚI, 11 IULIE

9,00 Teleșcoală.
10,00 Antologia filmului pen

tru copii și tineret. 
Charles Chaplin.

11,00 In alb și negru [relua
re]. Aika.

11.55 Telex.
16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16,35 Curs de limbă engle

ză.
17,05 Din țările socialiste.
17.25 Muzică instrumentală 

de mare popularitate.
18,05 Publicitate.
18,10 Cîntarea României. E- 

diția a ll-a a Festiva
lului Național. Oa
meni și fapte din ju

Ordinul Muncii clasa a
II- a, pentru locul II :
- întreprinderii agricole 

de stat Ostrov, județul Cons
tanța ;
- Stațiunii pentru mecani

zarea agriculturii Miroși, ju
dețul Argeș.

Ordinul Muncii clasa a
III- a, centru locul III :

- întreprinderii agricole 
de stat Variaș, județul Ti
miș •
- Stațiunii de cercetări zo

otehnice Tîrgu Mureș;
- Insoectoratului silvic 

județean Vaslui.
Unități cooperatiste din 

agricultură
Ordinul Meritul Agricol 

clasa I, pentru locul I :
- Cooperativei agricole de 

producție Scornicesti, jude
țul Olt;

- Cooperativei agricole de 
producție Smirna, județul Ia
lomița ;
- Asociației de stat și co

operatiste de sere Bărcănești, 
județul Prahova.

Ordinul Meritul Agricol 
clasa a ll-a, pentru locul II:

- Cooperativei agricole 
de producție Codlea, jude
țul Brașov ;

- Cooperativei agricole 
de producție Gurbănești, ju
dețul Ilfov ;

- Asociației pentru creș
terea vacilor de lapte Măr- 
tineni, județul Covasna.

Ordinul Meritul Agricol 
clasa a lll-a, pentru locul 
III :

-Cooperativei agricole 
de producție Dumbrăveni, 
județul Suceava ;
- Cooperativei agricole 

de producție Gheorghe Doja, 
județul Ialomița ;
- Asociației pentru îngră- 

șarea tineretului taurin Vîr- 
fu Cîmpului, județul Boto
șani ;

- Asociației pentru creș
terea și îngrășarea ovine
lor - Mihail Kogălniceanu, 
județul Constanța.

O. TRANSPORTURI Șl 
TELECOMUNICAȚII

Ordinul Muncii clasa I, 
pentru locul I, întreprinderii 
de transporturi auto comer
cial „Transcom" București.

Ordinul Muncii clasa a
II- a, pentru locul II, Depou
lui C.F.R. Suceava. ,

Ordinul Muncii clasa a
III- a, pentru locul III :

- Direcției județene de

dețul Covasna.
18.30 Tribuna TV.
18.50 Lecții TV pentru lucră

torii din agricultură.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
19.50 La ordinea zilei în e- 

conomie.
20,00 Roadele politicii parti

PROGRAMUL TV

dului de dezvoltare e- 
conomico-socicrlă a ță
rii. Azi, municipiul O- 
dorheiu Secuiesc.

20.25 Seară de teatru. Re
gele Leac. Premieră 
pe țară.

22.20 Telejurnal.

MIERCURI, 12 IULIE

9,00 Teleșcoală,
10,00 Șoimii patriei.
10,10 Tribuna TV.
10,30 Regele Lear.
12.25 Telex.
16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16,35 Curs de limbă ger

mană.
17,05 La volan - emisiune 

pentru conducătorii 
auto.

17.20 Atenție la... neatenție!
17,40 Muzica în imagini. As

pecte de la festivalul 
„Timișoara muzicală". 

poștă și telecomunicații Il
fov ;

- Administrației fluviale a 
Dunării de Jos Galati.

E. CIRCULAȚIA 
MĂRFURILOR

Ordinul Muncii clasa I, 
pentru locul I :

- întreprinderii comerciale 
de stat pentru mărfuri in
dustriale Suceava ;

- întreprinderii de co
merț exterior „Agroexport" 
București.

Ordinul Muncii clasa a il-a, 
pentru locul II :

- întreprinderii de comerț 
exterior „Forexim" București;

- Uniunii județene a co
operativelor de consum Dîm
bovița.

.Ordinul Muncii clasa a 
lll-a, pentru locul III :

- întreprinderii comerciale 
de stat pentru alimentație 
publică Bacău ;

- întreprinderii hotel In
tercontinental București •

- Oficiului Județean de 
turism Brăila.

F. GOSPODĂRIA 
COMUNALĂ

Ordinul Muncii clasa a 
ll-a, pentru locul II, între
prinderii de transport Cons
tanța.

Ordinul Muncii clasa a 
lîf-a, pentru locul III, între
prinderii județene de gos
podărie comunală și locati- 
vă Neamț.

G. INSTITUTE DE
CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ 
Ordinul Steaua Republi

cii Socialiste România clasa
I, pentru locul I, Institutu
lui de cercetări chimice 
ICECHIM - București.

Ordinul Meritul Științific 
clasa a ll-a, pentru locul
II, Institutului de cercetări 
pentru, industria electrotehni
că I.C.P.E. București.

Ordinul Meritul Științific 
clasa a Hl-a, pentru locul 
III: ■'.:■■■
- Institutului de cercetări 

metalurgice - I.C.E.M. Bucu
rești;

- Institutului de cerce
tări pentru valorificarea le
gumelor și fructelor - 
I.C.V.L.F. București.

H. INSTITUTE DE 
CERCETARE ȘTIINȚIFICA Șl 
INGINERIE TEHNOLOGICĂ

Ordinul Meritul Științific 
clasa I, pentru locul I, Ins
titutului de cercetări și pro
iectări automatizări I.P.A. 
București.

Ordinul Meritul Științific

18.20 Telecronica pentru 
pionieri.

18,40 Tragerea pronoexpres.
18.50 Forum cetățenesc.
19,15 Publicitate.
19.20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
19.50 Noi, femeile.
20.20 Răsună valea - cîntece

corale.
20.30 Telecinemateca. Ma

rie Curie. Premieră 
pe țară. Coproduc
ție a studiourilor a- 
mericane si franceze.

22.20 Telejurnal. '

' JOI, 13 IULIE

16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16,35 Curs de limbă rusă.
17,05 Pentru timpul dv. li- 

■ ber vă recomandăm...
17.20 Consultații juridice.
17,40 Reportaj pe glob : Re

publica Populară Con- 
s°

18,00 România pitorească.
18.30 Muzică populară.
18,45 Patria din inimi.
19,05 Film serial .pentru 

copii. Cuore.
19.30 Telejurnal.
19,50 La ordinea zilei în e- 

conomie. 

clasa a ll-a, pentru locul 
II, Institutului de cercetări și 
proiectări miniere pentru 
substanțe nemetalifere Cluj- 
Napoca.

Ordinul Meritul Științific 
clasa a lll-a, pentru locul 
III :

- fnstitutului de cercetare 
șl proiectare pentru indus
tria materialelor de cons
trucții - I.C.P.M.C. București;

- Institutului de cercetări 
și proiectări pentru echipa
mente termoenergetice - 
I.C.P.E.T. București.

I. INSTITUTE DE 
PROIECTARE SURORDONATE

MINISTERELOR
Ordinul Muncii clasa I, 

pentru locul I, Institutului 
de proiectări transporturi 
auto, navale și aeriene — 
I.P.T.A.N.A. București.

Ordinul Muncii clasa 3
II- a, pentru locul II, Institu
tului de studii si proiectări 
pentru îmbunătățiri funci
are I.S.P.I.F. București.

Ordinul Muncii clasa a
III- a, pentru locul III :

- Institutului de proiectări 
de întreprinderi constructoa
re de mașini - I.P.C.M. 
București ;

- Institutului de proiecta
re pentru construcții tipi
zate I.P.C.T București.

J. INSTITUTE DE 
PROIECTARE

SUBORDONATE 
CONSILIILOR POPULARE 

JUDEȚENE
Ordinul Muncii clasa I, 

pentru locul I, Institutului 
județean de cercetare și pro
iectare Cluj.

Ordinul Muncii clasa a
II- a, pentru locul II, Ins
titutului județean de pro
iectare Bacău.

Ordinul Muncii clasa a
III- a, pentru locul'III, Insti
tutului județean de proiec
tare Ilfov.

ART. 5. - Pentru rezultate
le obținute în anul 1977 î.i 
îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan și a an
gajamentelor asumate, pen
tru ocuparea locurilor IV, 
V și VI în întrecerea din
tre organizațiile județene 
de partid în industrie, con

NICOLAE CEAUȘESCU 
președintele 

Republicii Socialiste România

20,00 Ora tineretului.
21,00 Telerecital. Florin Pier

sic.
22,00 Serj de muzică la Bucu

rești.
22.20 Telejurnal.

VINERI, 14 IULIE
9,00 Teleșcoală.

10,00 Telecinemateca (relua
re).

11.50 Corespondenții ju- 
judeteni transmit...

12,05 Telex.
16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16,25 Curs de limbă fran

ceză.
16,55 Tragerea loto.
17,00 Em’siune în limba ger

mană.
19,00 Imagini din Franța.
19.20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
19.50 Vtata în lumina nor

melor eticii și echității 
socialiste,

20,10 Film' -artistic. Pușca 
veche. Premieră TV. 
Filmul evocă un episod 
din .lupta eroică a po
porului francez împo
triva ocupanțiior hi- 
tleristi.

21.50 Atelier de creație 1i- 
terar-ârtistică.

22.20 Telejurnal.

SÎMBĂTĂ, 15 IULIE
12,00 Telex.
12,05 Roman-foileton, Fa

milia Palliser. Relua
rea episodului 20. 

strucții, transporturi și cir
culația mărfurilor și pen
tru contribuția adusă la 
dezvoltarea economiei în 
ansamblu, se acordă „Diplo
ma de onoare", după cum 
urmează :

- Organizației de partid 
a județului Bihor, pentru 
locui IV;
- Organizației de partid a 

județului Alba și Organiza
ției de partid a județului 
Constanța, pentru locul V;

- Organizației de partid 
a municipiului București, 
pentru locul VI.

ART. 6. Pentru rezultatele 
obținute în anul 1977 în în
deplinirea și depășirea sar
cinilor de plan la principa
lii indicatori din agricultu
ră, pentru ocuparea locu
rilor IV, V și VI în între
cerea dintre organizațiile 
județene de partid în a- 
cest domeniu, se acordă 
„Diploma de onoare", du
pă cum urmează :

- Organizației de partid 
a județului Bacău, pentfir 
locul IV ;

- Organizației de partid a 
județului Sibiu, și Organi
zației de partid a județu
lui Maramureș, pentru lo
cul V ;

- Organizației de partid 
a iubețului Hunedoara și 
Organizației de partid a 
iubețului Cluj, pentru locul 
VI.

ART. 7. Pentru rezultate
le obținute în anul 1977 în 
îndeplinirea sarcinilor de 
plan și depășirea angaja
mentelor asumate în econo
mia locală, pentru ocupa
rea locurilor IV, V și V(, 
în întrecerea dintre consi
liile populare județene, se 
acordă „Diploma de onoa
re", după cum urmează :

- Cons'liului popular al 
județului Suceava și Consi
liului popular al județului 
Satu Mare, pentru locul IV;

- Consiliului popular al ju
dețului Cluj și Consiliului 
popular al județului lași, 
pentru locul V ;

- ConsTiului popular al 
județului Argeș, pentru lo
cul VI.

13,00 Curs de limbă spa
niolă.

13.25 Șlagărele verii - mu
zică distractivă.

14.25 Realizări ale științei 
românești.

15,00 Cîntece și dansuri 
populare din județul 
Alba.

15.25 Cucerind muntele E- 
verest. Documentar ar
tistic, producție a stu
diourilor engieze.

16.15 Irak - petrol și pro
gres. Film documentar.

16.40 Clubul tineretului.
17.45 Agenda cultural-artis- 

tică.
18.15 Săptămîna politică in

ternă și internațională.
18.30 Antologia filmului pen

tru copii și tineret. 
Charles Chaplin în fil
mul : „Iubirea lui
Chariot".

19.30 Telejurnal.
19.50 La ordinea zilei în e- 

conomie.
20,00 Teleenciclopedia.
20.45 Publicitate.
20.50 Film serial. Om bo- 

qat, om sărac.- Episo
dul 5.

21.40 Întîlnire cu satira și u- 
morul.

22.15 Telejurnal.
Sport.

22,35 Seară de romanțe și 
cîntece de voie bună 
cu Ileana Sărăroiu, 
Georgeta Cîrdu, Ioa
na Cristea, Dan Ga- 
vagi.ia.
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