
Vineri dimineața au în
ceput lucrările sesiunii a 
IX-a a celei de a VIT-a le
gislaturi a Marii Adunării 
Naționale.

Ora 10. în aplauzele de- 
puțaților și: invitaților so
sesc în rotonda Marii A- 
dunări Naționale tovarășul 
Nicolae Ceausescu, ceilalți 
tovarăși—din conducerea de 
partid și de stat. ă 

împreună cu secretarul 
general al partidului, pre
ședintele. Republicii, in 
lojile oficiale au luat loc 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășii Iosif Banc, Emil 
Bobu, Cornel Burtică, Vir
gil Cazacu, Gheorghe Cioa
ră, Lina Ciobanu, Ion Din- 
că, Emil Drăgăneșeu, Ja
nos Fazekas, Ion Ion iță, 
Petre Lupii, Paul Nicules- 
cu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană. Dumitru 
Popescu, Gheorghe Radu
lescu, Leonte Răutu, Vir
gil Trofin, Iosif Uglar, I- 
lie Verdeț, Ștefan Voitec.

In sală se aflau, de ase
menea, membrii supleanți 
ai Comitetului Politic E- 
xeeutiv al C.C. al P.C.R., 
secretari al C.C. al P.C.R., 
membri ai Consiliului de 
Stat.

La lucrările înaltului for 
legislativ al țării iau par
te, în calitate de invitați, 
membri ai C.C. al P.C.R.. 
ai guvernului, conducători 
de instituții centrale, or-

H O
Marii Adunări Naționale cu privire la eliberarea tovarășului 
Manea Mănescu din funcția de prlm-mlnistru al guvernului
Marea Adunare Națio

nală, luînd act de scri
soarea tovarășului Ma
nea Mănescu, l-a eliberat, 
la cerere, din funcția, de 
prim-ministru al guver
nului, ținînd seama de 
starea sănătății sale.

Marea Adunare Națio
nală exprimă, ci. acest
prilej, tovarășului Ma
nea Mănescu mulțumiri 
pentru activitatea desfă

Colectivul de la I. F. A. „Viscoza“

Valorifică cu bune rezultate 
o însemnată rezervă de producție 
EXTINDEREA ZONEI DE LUCRU

LA MAI MULTE MAȘINI
• Principalele linii tehnologice din cadrul sec

ției de fire sint organizate pe principiul extinderii 
zonei de lucru la mai multe mașini. • La instalația 
de filatură un operator chimist servește simultan 
două mașini, realizînd, pe un singur schimb, peste 
sarcinile de plan, 25 kg fire. • Indicele de utilizare 
a mașinilor de răsucit a crescut cu 11,4 procente față 
de cel planificat. • Indicatorul producție netă a fost 
realizat la nivelul întreprinderii, în primele două
luni ale anului, în propori

Zi normală de lucru în 
secția fire de la I.F.A, 
.Vîscoza. De la ing. Maria 
Venczel, șef de secție, a- 
flăm că aici, mașinile nu 
se opresc. decît după gra
fic, atunci cînd sînt pro
gramate pentru reparații 
capitale.. „La noi, ne spu
nea interlocutoarea, se lu
crează în „foc continuu" și 
la mai multe mașini în a- 
celași timp. Extinderea lu
crului la mai multe ma
șini a făcut ca indicatorul 
producție netă să fie rea
lizat în acest început de 
an în proporție de 109,7 la 
sută, iar productivitatea 
muncii să crească cu 2,3 
procente. De asemenea, 
prin servirea mai multor 
mașini a crescut și indice
le de utilizare al acestora. 
La mașinile de răsucit de 
pildă, indicele a crescut de 

ganizațîi de masă și obș
tești, reprezentanți ai oa
menilor muncii, personali
tăți ale vieții științifice, 
culturale și artistice, zia
riști români și corespon
denți ai presei străine.

Au fost prezenți șefi de 
misiuni' diplomatice acre
ditați la București, pre
cum și membrii delegației 
parlamentare indoneziene 
conduse de KartidjSț vice
președinte al Camerei Re
prezentanților a Republi
cii Indonezia, caro se află 
in vizită în țara noastră, 
la invitația Marii Adunări 
Naționale.

Lucrările sesiunii au fost 
deschise de tovarășul Ni
colae Giosan. președintele 
Marii Adunări Naționale,

Deputății și invitații au 
păstrat un moment de re
culegere în memoria de
putatului loan Maneiuc, 
membru al Consiliului de 
Stat, care a încetat din 
viață în intervalul de la 
ultima ședință plenară ' a 
M.A.N.

în continuare. Marea A- 
dunare Națională a adop
tat în unanimitate urmă
toarea ordine de zi a ac
tualei sesiuni :

1. Modificări în compo
nența guvernului ;

2. Modificări în compo
nența Consiliului de Stat ;

3. Modificări în eompo-

T A R î R

șurată timp de cinci ani 
în fruntea guvernului și 
apreciază munca pe care a 
depus-o, alături de cei
lalți membri ai Consiliu
lui de Miniștri,. pentru în
făptuirea hotărîrilor 'Con
gresului al XI-lea și Con
ferinței Naționale ale 
partidului.

Adresîndu-i urarea de 
însănătoșire cit mai grab
nică, Marea Adunare Na-

ie de 109,7 Ia sută.
la 85 la ‘ sută cit erai, pla
nificat la 96,4 Ia sută".

Despre lucrul simultan 
la mai multe mașini am 
purtat discuții cu cîțiva 
dintre muncitorii secției. 
Soții Florea și Ioana Mir
cea, ne mărturiseau ; „Lu
crăm de cinci ani la a- 
ceastă secție. Muncim îm
preună la trei mașini, la 
care firele diferă ca gro
sime. Producția realizată 
de noi peste plan într-un 
singur schimb este de 50 
kg fire. Pentru a ’ obține 
aceste sporuri de produc
ție îți trebuie pe lingă 
stăruință și vrednicie o 
bună pregătire profesiona- 
lă“.

Constantin GRAURE

(Continuare m pag a 2-a; 

nența Comisiei pentru agri
cultură, silvicultură și gos
podărirea apelor și a se-

■ cretarilor Marii Adunări 
Naționale ;

4. Proiectul de lege pen
tru modificarea Legii nr. 
8/1972 cu privire la dez
voltarea economi co-socia- 
lă planificată a României;

5. Proiectul de lege pen
tru modificarea Legii nr. 
9/1972 a finanțelor;

6. Proiectul de lege pen
tru modificarea Legii nr. 
7.1/1969 a contractelor e- 
conomice ;

7. Raportul privind con
trolul exercitat de Consi
liul do Stat în legătură eu 
aplicarea și respectarea le 
gilor ;

8. Proiectele de legi pen
tru aprobarea decretelor 
cu putere de lege emise 
de Consiliul de Stal.

Pentru a da posibilita
tea comisiilor permanente 
ăle M.A.N. să examineze 
proiectele de legi înscrise 
pe ordinea de zi, la propu
nerea Biroului Marii Adu
nări Naționale, deputății an 
aprobat în unanimitate ca 
în prima parte a actualei 
sesiuni să fit dezbătute și 
adoptate problemele de la 
punctele 1, 2 și 3 ale or
dinii de zi. urmînd ea ce
lelalte puncte să ■ fie dez- 

(Continuare in pag. a 2-a)

E A

țională își exprimă con
vingerea că tovarășul Ma
nea Mănescu, folosind ex
periența dobîndită în în
delungata activitate în or
ganele de conducere ale 
partidului și statului, va 
participa și în viitor la 
viața social-politică a ță
rii, adueîndu-și, pe mai 
departe, contribuția la în
florirea multilaterală’ a 
României socialiste.

La invitația tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii 
Socialiste România, și a 
tovarășei Elena
Ceaușescu, generalul
Frederick William Kwa- 
si Akuffo, șefpl statu
lui, președintele Con
siliului Militar Suprem 
al Republicii Ghana, 
împreună cu doamna E- 
miiy Akuffo, va face o 
vizită oficială' in Româ
nia. în prima parte a 
lunii aprilie a c.

In ’iuiisiiis mum iloarei l’oL.ac Den de la finisaj textil Vîscoza Lupeni. Ea 
depășește lunar sarcinile de plan cu 200 kg fire mătase arificială.

, Foto: Șt. NEMEC'SEK
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unor înalte distincții ale
T o va r ă ș u 1 Nicolae 

Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, a înmînat, vineri, în 
cadrul unei ceremonii care 
a avut: loc. la Palatul Ma
rii Adunări Naționale, du
pă încheierea ședinței fo
rului legislativ suprem al 
țării; înalte distincții ale 

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

Președintele Republicii Socialiste 
Român ia . o;/ :s-.

d e c r e te a z a :
ART. 1. — Pentru rezultatele deose

bite obținute în» anul 1978 în îndeplini
rea și depășirea Planului național unic 
de dezvoltare economico-sociala și a an
gajamentelor '■asumate, pentru ocuparea 
locurilor I, II și III in întrecerea din
tre organizațiile județene de partid în 
industrie, construcții, transporturi și 
circulația mărfurilor și pentru contribu
ția adusă la dezvoltarea economiei în an
samblu, se, conferă :

— Titlul de „Erou al Muncii Socia
liste", pentru locul I, Organizației de 
partid a județului Cluj ;

— Ordinul Muncii clasa a It-a, pen
tru locul II, Organizației de partid a ju
dețului Alba ;

— Ordinul Muncii clasa a IlI-a, pen
tru . locul III, Organizației de 'partid a 
municipiului București și .Organizației de 
partid a județului Covasna.

ART. 2. —• Pentru rezultatele deo
sebite obținute in anul 1978 în îndepli
nirea și depășirea sarcinilor de plan Ia 
principalii indicatori din agricultură,: pen
tru ocuparea locurilor I, II și III în în
trecerea dintre organizațiile județene de 
partid în acest domeniu, se conferă :

Republicii Socialiste Româ
nia și diplome de onoare 
unor organizații județene 
de partid, consilii popu
lare județene, unități eco
nomice și institute de cer
cetare și proiectare pen
tru rezultatele . deosebite 
obținute în anul 1978 în 
îndeplinirea și depășirea 
Planului național unic de 
dezvoltare economico-so-

și proiectare 

cială și a angajamentelor 
asumate în întrecerea din
tre organizațiile județe
ne dg partid în industrie, 
construcții, agricultură și 
silvicultură, transporturi 
și circulația mărfurilor ș« 
pentru contribuția adusă la 
dezvoltarea economiei na
ționale.

(Continuare in pag. o 4-a)

—- Ordinul Meritul Agricol clasa I, 
pentru,. Jocul I, Organizați ei de* „uiTid 
a județului Argeș ;

— Ordinul Meritul Agricol clasa a 
1 l-a, pentru locul II, Organizației de 
partid a județului Neamț;

— Ordinul Meritul Agricol clasă a 
lll-a. pentru locul III, Organizației de 
partid a județului Bacău.

ART. 3. — Pentru rezultatele deo
sebite obținute în anul 1978 în îndepli
nirea sarcinilor de plan și a angajamen
telor asumate în economia locală, pen
tru ocuparea locurilor I, II șUtll în în
trecerea dintre consiliile populare jude
țene, se conferă :

— Ordinul Muncii clasa I, pentru lo
cul I, Consiliului popular al județului Bi
hor ;

— Ordinul Muncii clasa a Il-a, pen
tru locul II, Consiliului popular al jude
țului Argeș ;

■— Ordinul Munții clasă a Tll-a, pen-’ 
tru locul III, Consiliului popular al ju
dețului Neamț.

ART. 4. — Pentru rezultatele deose
bite obținute în anul 1978 și pentru o- 
cuparea locurilor I, II și III în întrece-

(Continuare în pag. a 4-a)

VA INFORMĂM]

în care se include 
transportul și intrarea 
Ia meci, 120 lei. Pleca
rea, duminică, ora 6,30 
din fața, sediului O.J.T. 
Petroșani. (C.D.)* ' - - - - -

Un grup de studenți 
de la Institutul de mi
ne Petroșani au plecat 
ieri într-o excursie pe 
traseele Petroșani .—
Hațeg — Caransebeș» — ..' 
Timișoara -- ^B&le 
Herculane —. Tg. .

I.

I 
I 
1

O veste bună pentru ’ 
iubitorii fotbalului. | 
O.J.T. filiala Petroșani • 
organizează o excursie | 
c-u autocarul la Craio- « 
va pentru meciul dintre | 
reprezentativele de fot- j 
bai ale României și . 
Spaniei'. Prețul Unui bi- j 
let, în care se include "

I
I 

,1
I 
I

«ile > 
Jiu. |

—I
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Lucrările Sesiunii 
Marii Adunări Naționale
• (Urmare din pag. 1)

bătute • și adoptate în par
tea a doua a sesiunii.

Intrîndu-se în ordinea de 
zi, președintele Marii A- 
dunări Naționale a arătat 
că recenta plenară a Co
mitetului Central al Parti
dului Comunist Român și 
Consiliul Național al Fron
tului Unității Socialiste au 
aprobat cererea de elibera
re din funcția de prim- 
ministru al guvernului a 
tovarășului Manea Mănes- 
cu, adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România.

Ținînd seama de aceasta, 
Biroul Marii Adunări Na
ționale a propus eliberarea 
tovarășului Manea Mă- 
nescu, avînd în vedere sta
rea sănătății și la cererea 
sa, din funcția de prim- 
ministru al guvernului.

Marea Adunare Naționa
lă a aprobat, în unanimi
tate, eliberarea tovarășu
lui Manea Mănescu din 
funcția de prim-ministru al 
guvernului.

In legătură cu eliberarea 
tovarășului Manea Mă
nescu din funcția de prim- 
ministru al guvernului, 
Marea Adunare Naționa
lă a adoptat, în unanimi
tate, o hotărîre.

Tovarăș u 1 Nicolae 
Ceaușescu a propus, în nu
mele Comitetului Central 
al Partidului Comunist 
Român și al Consiliului Na
țional al Frontului Uni
tății Socialiste, alegerea ca 
prim-ministru al guvernu
lui Republicii Socialiste 
România a tovarășului Ilie 
Verdeț.

Marea Adunare Naționa
lă a ales, în unanimitate, 
pe tovarășul Ilie Verdeț 
în funcția de prim-minis
tru al guvernului.

A luat cuvântul tova
rășul Ilie Verdeț, care a 
mulțumit pentru înalta 
cinste ce i s-a acordat.

Treeîndu-se la următorul 
punct de pe ordinea de 
zi, Marea Adunare Națio
nală a eliberat pe tova
rășul Emil Bobu din func
ția de vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, ca ur
mare a numirii sale în 
funcția de ministru al 
muncii, precum și pe to
varășul Ion Dincă din ca
litatea de membru al Con
siliului de Stat, fiind nu
mit viceprim-mi nistru al

guvernului, ministrul cons
trucțiilor industriale.

In legătură cu aceasta, 
la propunerea Comitetului 
Central al Partidului Co
munist Român și a Con
siliului Național al Fron
tului Unității Socialiste, 
Marea Adunare Națională 
a ales, în unanimitate, pe 
tovarășul Gheorghe Radu
lescu în funcția de vice
președinte al Consiliului de 
Stat și pe tovarășii Gheor
ghe Pană și Ion Iliescu în 
calitatea de membri ai 
Consiliului de Stat. In a- 
ceâstă calitate, tovarășii 
Gheorghe Rădulescu și 
Gheorghe Pană au depus 
jurămîntul de credință și 
devotament față de Repu
blica Socialistă România, 
tovarășul Ion Iliescu fi
ind absent.

La punctul trei de pe or
dinea de zi, Marea Adu
nare Națională a eliberat 
pe tovarășul Maxim Ber- 
ghianu, președintele Co
misiei pentru agricultură, 
silvicultură și gospodărirea 
apelor, din această comi
sie, în legătură cu numi
rea sa în funcția de mi
nistru .secretar de stat 
la Ministerul Agriculturii 
și Industriei Alimentare. 
Totodată, la propunerea 
Biroului M.A.N. a fost a- 
les ca membru al Comisi
ei pentru agricultură, sil
vicultură și gospodărirea 
apelor tovarășul Ion Ca- 
trinescu.

De asemenea, Marea A- 
dunare Națională a elibe
rat pe tovarășul Nicolae 
Constantin din calitatea de 
secretar al Marii Adunări 
Naționale, ca urmare a în
sărcinărilor primite în ca
drul guvernului.

Ca secretar al Marii A- 
dunări Naționale, la pro
punerea Biroului M.A.N., a 
fost ales tovarășul Carol 
Dina.

La amiază, lucrările șe
dinței au luat sfîrșit, ur- 
mîrid ca data reluării în 
plen a lucrărilor sesiunii a 
IX-a a celei de a Vll-a le
gislaturi a M.A.N. să fie 
anunțată ulterior,

★
In aceeași zi, în fața 

tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, primul ministru al 
guvernului, tovarășul Ilie 
Verdeț a depus jurămîn
tul de credință și devota
ment față de Republica 
Socialistă România.

(Agerpres).

Cetățeni Ia înfrumusețarea arterei principale a Petroșaniului. 
Foto : O. GHEORGHE

PROGRAMUL»
Universității politice 

și de conducere — Petroșani 
pentru zilele de 2, 3 și 4 aprilie 

1979
• UNIVERSITATEA POLITICA ȘI 

DE CONDUCERE — secția Știința con
ducerii, grupele A, B, C, D și E în ziua 
de luni. 2 aprilie a.c.,ora .17. Cursurile 
pentru toate grupele se desfășoară la Ca
sa de cultură Petroșani.

• UNIVERSITATEA POLITICA ȘI 
DE CONDUCERE, anul I : marți, 3 apri
lie a.c,, ora 17 la Școala generală nr. 1 
Petroșani ; anul II : marți, 3 aprilie a.c., 
ora 17, Cabinetul de partid; anul UI: 
miercuri, 4 aprilie a.c., ora 17, Cabinetul 
de partid.
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Lipsă de apă ? Nu, lipsă de răspundere !
Ansamblul de 

„Hermes" din 
suferă cam din

locuințe 
Petroșani 
a 

jumătate a anului 1 
de aprovizionare cu 
potabilă. Cu toate 
sîstențele și demersurile fă
cute de asociația de loca
tari problema a rămas ne
rezolvată. S-ar cuveni ca 
eventualele restricții să fie 
anunțate locatarilor. Din

doua 
trecut 

apă 
! in-

faptul că ele apar întîm- 
plător, deducem că nu 
sînt restricții datorate lip
sei de apă ci rezultatul u- 
nei activități neglijente a 
lucrătorilor de la secția 
de apă a I.G.C.L. Petro
șani. Dorința locatarilor es
te să se facă odată ordine.

In numele locatarilor, 
Comitetul Asociației nr. 2, 
„Carpați-Hermes" Petroșani

• •

Prin introducerea autoservirii ca metodă irioder- 
nă de comerț nu s-a urmărit numai posibilitatea ca 
fiecare cumpărător să-și aleagă singur marfa pe care 
o dorește ci și o îndrumare în alegerea ei, o servire 
rapidă, civilizată. Aceasta a fost de fapt și tema rai
dului nostru întreprins prin cîteva unități alimentare 
cu autoservire din Petroșani, Petrila și Lonea. Iată 
constatările noastre :

Complexul alimentar nr.
18 din Piața Victoriei — 
Petroșani. Intrăm. Respon
sabila complexului, Maria 
Croitoru, ne spunea : „a- 
fluența mare de cumpără
tori se datorește în bună 
parte și calității . servirii, 
premptitudinii cu care fie
care cumpărător este în
drumat să cumpere mar
fa pe care o dorește. In 
sală avem trei vînzătoare, 
care nu au numai rolul de 
supraveghetoare, ci dau 
indicațiile necesare eu pri
vire la un produs sau al- 
tul“.

La unitatea nr. 42 Pe
trila, unitate cu un bun 
vad cdmercial, remarcăm 
operativitatea -cu care-și 
servesc clienții, -vânzătoa
rele Maria Blăniță, Viori
ca Cfișan, Maria Ceaurean, 
Marioara Lup și Etna Bar
tha. Responsabilul Petru 
Satmari, prezent întotdeau
na la solicitările cumpă
rătorilor, ne mărturisea : 
„Depășirea zilnică a sare

cinilor de plan se datoreș- 
te atît aprovizionării cu 
marfă cît și calității ser
virii. întregul personal al 
unității se străduiește ca 
fiecare cumpărător să ple
ce de fiecare dată mulțu- 
mit".

Cuvinte de lăudă și 
despre 'autoservirea nr. 12 
Petroșani, responsabil Vic
tor Popescu, Aici, de la 
bun început ne atrage >a.- 
tențla nu, numai ordinea, 
și curățenia, ci și ținuta 
corectă a vânzătoarelor Co
leta Riștea și Elisabeta Ră
dulescu. Nu același, lucru 
se poate spune și despre 
unitatea cu autoservire, nr. 
1 Aeroport (responsabil 
Dumitru Ccpeliuc). Deși 
în sală am fi avut nevoie 
de unele lămuriri, nu a 
avut cine să ni le dea. Ce
le două vînzătoare care nu 
purtau ecuson, dar al că
ror nume, Vasilica Biță și 
Susana Amariei, l-am a- 
flat după ce ne-am făcut 
cunoscută identitatea, pri
veau în gol, sprijinind u-

na din case care nu func
ționa de multă vreme. Tot 
aici, am mai întîlnit co
șuri rupte, sticle de citric 
goaie așezate în vitrină, 
ouă sparte puse în vînza- 
re. La raionul de mezeluri, 
untul și margarina erau 
expuse în raft, pe cînd în 
vitrina frigorifică nu era 
nici un fel de produs.

Am vizitat și autoservi
rea nr. 22 Aeroport, (șef 
Constantin Angliei). La o- 
râ ; raidului nostru marfă 
exista din abundență, cum
părători însă mai puțini. Ne 
învîrtim dezorientați pe 
lingă rafturile pline, . în 
timp ce yînzătoafea Feli
cia Sereș, în loc să dea 
lămuririle corespunzătoa
re cumpărătorilor, își făcea 
de lucru în jurul casieriei. 
Un alt paradox : în raf
turi una scria pe etichete
le afișate cu prețul măr
fii și altul era produsul. 
La șpirt medicinal, de pil
dă,'scria coniac „Dunărea" 
cu 88 lei (produs care nici 
nu se găsea în magazin); 
la mazăre, pe etichetă 
scria ulei cu 12 lei. Și

exemplele ar putea conti
nua.

Am mai vizitat și unita
tea nr. 150 Lonea. De ace
lași profil, și coincidența 
face să întîlnim aceleași 
carențe. Aici, spre deose
bire de alte unități, găsim 
și marfă cu termenul de 
garanție depășit. La auto
servirea nr. 31 Lonea, în
tîlnim și alte abateri de 
la normele generale de 
comerț. Mărfuri care nu 
sînt etichetate. Din cele 
două casierii nu funcțio
nează deeît una. La raio
nul de dulciuri, vînzăloa- 
rea Elena Boanță servește 
preferențial. In conclu
zie, mărfuri există 
din abundență, condiții de 
prezentare, . de asemenea^; 
Nu mai râmîne deeît
vânzătorii să înțeleagă a 
face un comerț de calita
te, civilizat.

ca

etichetă

Raid-anchetă realizat de 
Constantin GRAURE, 

Emil DEMIAN, 
Alex. TĂTAR

Extinderea zonei de lucru
• (Urmare din pag. I)
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I. 6. C. L. Petroșani
anunță consumatorii de apă potabilă că din 

cauza unor defecțiuni de pe magistrala Valea de 
Pești, în ziua de 1 aprilie 1979, va face restricții 
la apă, după cum urmează i

URICANI — de la ora 7-11 și 14-18 
LUPENI - de la ora 8-11; 14-17; 19,30- 

22,30
VULCAN - de la ora 8-14; 17-22 (mai pu

țin zona Crividia, colonia de jos și blocuri 
Paroșeni)

PETROȘANI - de la ora 9-12; 15-18 (nu
mai în zona cartier Aeroport și Livezeni).

Alături, muncitoarea 
riana lîunc, lucrează 
mașinile nr. 12 și 14. 
mai multe fire și de 
mai bună calitate", 
deviza acestei harnice 
pricepute filatoare. 
La mașinile de răsucit 
tinderea zonei de lucru 
fost introdusă de
vreme. Creșterea gradului 
de dotare și perfecționarea 
tehnologiei de lucru a per- 

de asemenea, servi- 
mai multor mașini.
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SCHIMB apartament 
camere cu apartament 
camere. Informații 
vardul Victoriei bloc 
et. I ap. 15, Vultan, 
fon 70092 (în aceeași 
litate). (226)

VÎND Dacia 1100, 
excepțională. Vulcan, 
da Libertății nr. 16.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mica 
Aurica, eliberată de Spita
lul municipal Petroșani. Se 
declară nulă. (234)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Lăcă
tuș Ionel, eliberată de

I.T.A.. Petroșani. Se decla
ră nulă. (235)

ANUNȚURI DE FAMILIE

stare 
stra- 
(233)

COPIII Ludovic, Iosif, 
Nicolae și Victor anun
ță cu adîncă durere în- 

viață a 
scumpului și neuitatului
eetarea din

BIRO CAROL 
înhumarea sîmbătă, 

31 martie 1979, ora 17, 
de la capela Unitariană 
din Petroșani. (236)

CU ADÎNCA tristețe, 
mult îndurerata fami
lie comemorează la 31 
martie 1979 împlinirea 
a 7 ani de la încetarea 
din viață după o lun
gă și grea suferință a 
celei mai dragi soție, 
mamă, soacră, bunică și 
străbunică,

BERCEa ana

Amintirea ei va ră- 
mîne . veșnic neșteai-să 
în inimile familiei sale, 
soțului ei Teodor și co
piilor loan, Ileana, Ma
ria, Ghiță și Petru cît

și ginerele Traian și ne
poții cei dragi Lăcră
mioara și Ghiocel care 
și acum își reamintesc 
de legănatul și cuvin
tele de mîngîiere ale 
bunicii lor, cît și străne- 

poata Camelia 
lescu 
fană 
Anii

Dăscă- 
rămasă și ea or- 

de mama sa. - 
au trecut în zbor 

ca o zi senină
Tu te-ai stins ca un 
stejar rupt din rădăcină 

ai lăsat în urma ta 
inimi zbuciumate 

izvoarele inimilor 
secate. (229)

Și

Și

mis, 
rea
Aici creșterea productivi
tății muncii a fost posibi- 

bună 
de 
cu ' 
e- 
a

lă și printr-o mai 
organizare a operației 
încărcare a mașinilor 
bobine, precum și prin 
liminarea la maximum 
timpilor neproductivi. „Ex
periența bună acumulată 
de toate muncitoarele este 

-pregnant reflectată în ce
le 650 kg lire realizate la 

schimb 
- afir- 
i Ma- 

muncitoa-

sfîrșitul fiecărui 
peste prevederi" 
ma maistrul Susana 
gyar. Tot aici, 
rele Ana Boea și Elena 
Fioroiu, ne asigură că o- 
dată cu poliservirea mai 
multor mașini crește sim
țitor și retribuția lunară.

Limite maxime de ser
vire au fost, de asemenea, 
atinse și de formația de 
bobinaj din cadrul insta
lației de finisaj textil. Co
ordonatoarea formației, 
Constanța Moldovan, ne 
spunea : „Extinderea zone
lor de servire cu 
casete de bobinaj 
ambiție, dar și o 
sabilitate pentru 
dintre noi. Apoi aș

încă 12 
este o 
respon-
fiecare 

mai

I 
I 
I

FL

dori să menționez faptul 
că avem muncitoare tine
re, cum este Olga Bucși, 
care s-au integrat destul 
de repede în ritmurile sec
ției, și care lucrează des
tul de bine. Integrarea ti
nerelor cadre a fost 
tru noi o problemă 
prim ordin“.

Iată cum, la I.F.A.
coza, prin susținute acțiuni 
organizatorice, prin perfec
ționări tehnologice,. zona , 
de servire a mai multor - 
mașini s-a extins conti
nuu, fapt care a făcut ca 
pe cele două luni ale anu
lui curent, producția glo
bală a întreprinderii să 
fie realizată în proporție 
de 101,7 ia .sută, produc
ția marfă în proporție de 
104,4 la șută, productivi
tatea muncii de 103,2 la 
sută. Concomitent s-a îm
bunătățit sistemul de 
tneținere a utilajelor prin 
aplicarea unui control teh
nic sistematic, precum și 
prin asigurarea întreține
rii curente zilnice a aces
tora de către echipele de 
lăcătuși. Sintetizînd preo
cupările și rezultatele bune 
din producție, secretarul 
comitetului de partid tova
rășa Maria Tomșa, ne spu
nea : „Succesele obținute 
la toți indicatorii de plan, 
în primele două luni ale 
anului, se datoresc în ma
re măsură și extinderii 
zonei de servire a mașini
lor. Odată cu intrarea în 
funcțiune a noii capacități 
de producție, lucrul la mai 
multe mașini va cuprin
de, fără îndoială, toate 
țiile întreprinderii — 
toate avantajele ce 
curg din aceasta".
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La Petroșani s-a deschis
- 7 No- 
ou îm- 
ica : E- 
>iu ; U- 
mintiri-

I
I mai bun loc de desfășurare pentru actul cultural Festivalul artei studențești, faza finală

bel..
Lăsați 

’e. 
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ile I-II; 
lopii de 
ului, 
berarea 

■ seriile

Principala modalitate 
dobîndire a experienței 
de participare activă 
viața cuitaral-edueativă 
artistică a Văii Jiului
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reprezintă prezența neîn
treruptă a formațiilor de 
amatori’ în mijlocul oame
nilor muncii, organizarea 
unor spectacole de diverse 
tipuri și genuri. în cadrul 
actualei ediții 
lului național 
României" s-au 
zeci de formații noi, abor- 
dînd un repertoriu cu con
ținut orientat spre diver
se aspecte ale vieții so
ci al-econ ornice din muni
cipiu și cu forme de ex- 

a- 
lor 

și fi- 
frec- 
prin

muzică ușoară din Valea 
- Jiului. O imagine foarte 
limpede asupra talentului 
și sensibilității tinerilor 
considerăm că o formează 
cele trei tinere care mun
cesc la întreprinderea de

a Festiva- ' 
„Cintarea 

afirmat

Festivalul național 
„Cîntarea României", 

ediția a ll-a

presiș interesante și 
tractive. Pregătirea 
se realizează, cum e 
rese, prin repetiții

/ven'.e. dar mai ales 
diferite tipuri de progra
me artistice oferite • publi
cului, ceea ce constituie o 
opțiune a organizatorilor 
vieții culturale din munici
piu (comitete de cultură 
și educație socialistă, co
mitete ale sindicatelor, or
ganizațiile de tineret, clu
burile, casele de cultură 
și căminele culturale) în 
vederea continuității și su
periorității vieții culturale, 

în Valea Jiului există o 
bună experiență în ceea ce 
privește, contactul pernia-

. nent al actului culturalje'- 
dueativ și artistic cu pro* 
blema tică soeial-econ omică, 
cu colectivele de oameni 
ai muncii. în cadrul sălilor 
de apel . sau .cu prilejul u- 
nor manifestări profesio- 
nal-educative desfășurate 
la .cluburi — de 
putui acestui an 
spectacole mai 
sub genericul 
muncii" — unele formații 
artistice de amatori parti
cipă, cu frumoase rezultate. 
Dar în această ^foarte im
portantă latură a. prezenței 
artiștilor amatori îh rîndul 
colectivelor de muncă este 
necesar să se întreprindă-- 
o mai largă diversitate de 
manifestări.

în urmă doar cu o săp- 
tămînă, la festivalul „Cîn- 
tecul adîncului", am ur
mărit evoluția soliștilor de

la înce- 
și prin 
complexe 

„Laudă

utilaj minier din Petro
șani — Rodica Boicu, So
lia Istrate, Maria Schiller, 
ultima distinsă cu premiul 
întîi. Unii dintre acești 
tineri, deși sînt înzestrați 
(fapt confirmat și de pre
zența lor în concurs, deci 
după o prealabilă prese- 
lecție desfășurată la casa 
de cultură), au evoluat ne
corespunzător, timorați de 
emoții greu de stăpînit. 
Chiar aceasta dovedește o 
insuficientă experiență cu 
scena, în fața publicului, 
cel mai bun examen al ți
nui interpret muzical. Cum‘ 
au fost pregătiți toți parti- 
eipanții din Valea Jiului 
pentru această confruntare 

doar o
are în ve- 

perioadă apropia- 
certitudi ne este un 
de esență în for- 
tinerilor artiști a- 
în special în mu- 

cunoscut do-

Obiectivul ei este de a a- 
duce muzica la locurile de 
muncă, de a înlesni întîl- 
nirea cu un public nou, 
și de a permite tinerilor 
interpreți să se remarce. 
Marele violonist, acompa
niat de patru instrumen
tiști, a oferit un concert 
la uzina Pernaux din Cre- 
teuil",

în Valea Jiului o astfel 
de mișcare este mai ve
che, are chiar 
dar va trebui aprofundată 
în conținutul și formele ei 
(și la care trebuie să par
ticipe, eu mai multă fan
tezie, chiar și Teatrul de 
stat din Petroșani care 
prea des uită că e un tea
tru al Văii Jiului) și trans
formată într-o acțiune plă
cută, așteptată (deci conti
nuă) și de calitate.

tradiție,

Ieri după-amiază, la In
stitutul de mine din Petro
șani s-a deschis faza finală 
a Festivalului artei stu
dențești — fotografie și 
film — organizat de Uniu
nea Asociațiilor Studenți
lor Comuniști din România 
în cadrul actualei ediții a 
Festivalului național „Cîn- 
tarea României". Desfășu - 
rată la Petroșani, această 
manifestare educativă și 
cultural-artistică are sem
nificația unei favorabile 
aprecieri pentru pasiona
ta muncă a studenților mi
neri, cuprinsă în cineclu- 
bul „Minfilm", remarcat și 
în alți ani pentru valoarea 
creațiilor și preocupărilor 
lor, de împletire a pregă
tirii profesionale cu arta.
•La această competiție ar

tistică (desfășurată între

artistîcă nu este 
chestiune care 
dere o 
tă. Cu 
aspect 
marea 
mat ori, 
zică ușoară, 
meniu în care există O a- 
nume dezordine pentru . 
nu se acordă suficientă a- 
tențfe acestui gen muzical. 
Mult mai pline de consis
tență (decît repetițiile) în 
formarea artiștilor amatori 
sînt programele susținute 
pentru colectivele de mun
că. acestea mareînd perso
nalitatea și calitățile ar
tistice. Referitor la aceas
tă orientare, în revistele 
de cultură citeam, de cu- 
rînd, informația următoa
re : „Trăi ți muzica acum.

1 Mișcarea creată de violo
nistul Yehudi Menuhin (ele
vul lui George Enescu — 
ri-n.), care cunoaște 
inare succes în Anglia 
Statele Unite. începe 
se producă și în Franța.
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Cronica fi.mu.ui

lanțul amintirilor
Primă senzație care ne 

încearcă după viziona
rea acestui film indian 
este că , dacă scenariș
tii Salini și Javed, pre
cum și regizorul Nasir 
Husain, ar ii avut inima 
să taie cel puțin la ju
mătate acțipnea foarte 
stufoasă și îndeajuns de 

în-de urmărit,anevoios
tinderea peliculei era re
zonabilă. Iar în ceea ce 
privește conținutul ei, a- 
cesta n-ar fi suferit cu ni
mic, dimpotrivă, era mai 
dens. Subiectul „Lanțu
lui amintirilor" • respiră, 
în altă ordine de idei, o 
Categorică atmosferă de 
deja vu. Nu e de mirare 

personajele (or- 
bandiții, precum 
specimene viețu- 
ungherele crepu- 
ale melodramei 

l ne sînt bine cu-
Nasir Hu- 

i e r d e la un 
dat controlul fi

se scu-

fiindcă 
felinii, 1 
Și alte 
ind în 
sculare 
indiene) 
născute, 
sain p 
moment 
rului narativ și 
fundă îr.țr-un soi de apa
tie, lăsînd lucrurile să 
meargă de la sine. Bine
înțeles, nici „Lanțul a- 
mintirilor" nu se poate 
lipsi de muzică. Prin ur-

mare, unul dintre cei trei 
orfani, Rata nș ' de
vine cînt'ăreț de muzică 
populară, interpretînd de 
mai multe ori, decît ar 
li necesar, melodia ce dă 
și titlul filmului. Func
ția dramatică a repetiți
ei este aceea de a da, ast
fel, un semnal sonor ce
lorlalți frați înghițjți de 
valurile vieții. Ceea ce se 
întîmplă în rest nu me
rită să fie relatat...

Spuneam mai la înce
put că deși în ansamblu 
i’ilniul este un eșec, nu 
1 se pot tăgădui, totuși, 
anumite calități. Prima 
ce șe cuvine a 1. menți
onată, este imaginea ade
seori memora biiă a lui 
Munir Khan, a doua 
este frumusețea ciudată, 
atraetiv-exoticâ, a muzi
cii indiene, care cucereș
te și într-un astfel de 
context.

Ieșind de la cinemato
graf iie-am gîndit nu fă
ră oarecare nedumerire 
la faptul că o spirituali
tate și cultură străluci
toare cîndva sînt eu to
tul absente într-o artă 
relativ iînără.

C. ALENiANDEESCU
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T. SPATARU

din ciclul „Subteran". Linogra-Iosif Tellman. „înaintare 
vură, expusă la SalonuJ Național de grafică.

30 martie — 1 aprilie) par
ticipă ștudenți din 12 cen
tre universitare ale țării, 
cu . 41 filme și peste 400 
fotografii. In deschiderea 
acestei faze finale a Fes
tivalului artei studențești, 
la Casa de cultură din Pe
troșani a fost organizată 
o expoziție de fotografii 
(vernisajul a avut loc ieri 
după-amiază) a cărei te
matică largă și realizare 
artistică dovedesc capaci
tatea creatoare a studen
ților. în aula Institutului 
de mine a început proiec
tarea filmelor în concurs, 
realizate de cîneeluburile 
studențești din Țg. Mureș, 
Galați, București, Brașov, 

. Cluj-Napoca și Craiova.
Valoarea artistică a foto
grafiilor și filmelor este

apreciată de un juriu pre
zidat de prof. univ. Mihai 
Dimitriu, decan la Institu
tul de artă teatrală și cine
matografică din București.

Astăzi (de la ora 10) vor 
fi prezentate filme și Dia- 
ton . (diapozitive și muzică) 
realizate de studenții din 
Baia Mare, Timișoara, lași, 
Ploiești, Petroșani și 
I.A.T.C. (în afara concur
sului).

In viața educativă și cul
turală a Institutului de 
mine această manifestare 
artistică se înscrie ca un 
important eveniment con- 
centrînd interesul tuturor 
studenților care realizea
ză cu acest prilej un bi
nevenit schimb de expe
riență cu colegii lor din 
toate celelalte centre uni
versitare.

Scriam în articolul pre
cedent despre primele în
cercări din 
niversală de 
muncitorimii 
minerilor în 
tarii cîteva opere franceze 
și engleze reprezentative. 
Se cuvine să precizăm că 
min eri-persona j e 
vom întîlni în 
aproape tuturor 
,1a care ei s-au 
într-o categorie 
profesională distinctă : 
cea a țărilor Europei, fie 
ea apuseană sau răsări
teană (aici putem aminti, 
ca nume de rezonanță, pe 
scriitorul ceh Karel Ca- 
pek), ca și în cele nord- 
americane sau ale Ameri- 
cii Latine. în literatura 
nofd-americană, de exem
plu, a proliferat romanul 
de aventuri despre căută
torii de aur, cei porniți 
spre mirajul numit El Do
rado (filmele pe această 
temă, bine cunoscute și 
spectatorului român, sînt 
cel puțin tot' atît de nu
meroase). Este însă cam 
greu de spus dacă acești 
aventurieri fără patrie pot 
fi asimilați categoriei mi
nerilor, după cum tot .atît 
de greu este să afirmăm 
dacă majoritatea romane
lor despre ei intră în sfe
ra literaturii, în înțelesul 
înalt artistic al cuvîntului. 
Nu ne vom opri asupra lor, 
dar aceasta hu înseamnă 
că le negăm puterea de a- 
tracție.

Atunci eînd vorbim des
pre mineri, ne gîndim în

literatura u- 
prezentare a 
în general, a 
special, și ci-

literare 
literatura 

popoarelor 
constituit 
socială și 

în

primul rînd la eei 
lucrează 
buni, și 
dintr-un 
cal", ci 
rii „cărbunari1 
majoritatea și fiindcă mun
ca lor este mai complexă 
și poate cea mai grea din 
cite există pe acest pă- 
mînt. De aici și tonalitatea 
gravă a operelor ce le sînt 
dedicate.

care 
în minele de căr- 
aceasta nu numai 

„patriotism lo- 
pentru că mine- 

formează

Carnet
• Fanfara Văii Jiului, împreună cu cea 

din Deva, a fost distinsă cu premiul I la 
faza județeană a Festivalului național „Cin- 
tarea României". In repertoriul formației 
din municipiul nostru se află compozițiile 
„Plaiuri românești" și 
lor" de Ion Chioreanu și 
suri din Valea Jiului" de S. 
te interpretate în premieră,

• La Casa de cultură 
este organizată astăzi (de la 
întreprinderii miniere Dilja". 
acestei acțiuni educativ-profesionale 
culturale este prevăzut și un spectacol, de
dicat fruntașilor în întrecerea socialistă, 
susținut de formații artistice de amatori 
din Petroșani și ale elevilor (liceul eco
nomic, școala generală din Aninoasa),

• Astăzi, de la ora 10, pentru, elevii 
Liceului industrial din Petroșani, la Casa 
de cultură are loc o dimineață politico-e- 
ducativă și cultura'l-distractivă organizată 
de comitetul U.T.C. din școală.

• Pe scena Teatrului de stat „Valea 
Jiului" din Petroșani va fi prezentat astăzi 
(la ora 18,30) spectacolul „Mireasă fără 
mire" de Bogdan B. Bogdan.

roică a celor de la supra
față pentru a-i salva și, 
ca temă de bază, lupta îm
potriva exploatării, pentru 
dreptate și. pîine. Și mo
tivele legendelor și basme
lor minerești (despre Omul 
Negru, Vîlve etc.) sînt 
comune pe toate meridia
nele, chiar dacă îmbracă 
o formă specifică de 
popor la popor.

în romanul „Singur

MINERII
în literatură (II)

Există în romanele des
pre mineri, scrise începînd 
din secolul ..trecut și pînă 
la cel de al doilea război 
mondial, sau care prezintă 
această perioadă, cîteva 
subiecte, teme și motive 
comune, indiferent, de ța
ra căreia îi aparțin eroii 
și autorii lor. Vom întîlni 
astfel în fiecare descrie
rea cartierului mineresc, 
sacrificiile pe care le făcea 
familia de mineri pentru 
a trăi de la un salariu la 
altul, prezentarea muncii 
în mină, tabloul dezolant 
al muncii copiilor și fe
meilor, solidaritatea celor 
care lucrează în subteran, 
catastrofa — o surpare sau 
o inundație ce sechestrea
ză pentru mai multe zile 
un grup de mineri în adînc 
— urmată de strădania e-

la

pe

lume" (1878) de Hector 
Malot, șase mineri, sur
prinși de inundație în mi
na Truyere, vor rămîne 14 
zile suspendați pe un prici 
săpat aproape de tavanul 
galeriei. în „Germinai" 
(1885) de Emile Zola, din 
toți cei care n-au reușit 
să fugă din calea apelor 
ce inundă mina Voreux va 
rămîne în viață doar u- 
nUl. Episodul este de un 
tragism zguduitdr; cei doi 
eroi, tînărul miner Etien
ne 
de 
nu 
în 
oameni, ci sînt gata să se 
sacrifice unul pentru altul 
și se înalță prin dragoste 
în zona sublimă a eternu
lui uman. Zola, care afir
mase programatic prepon-

MUCH Lil XlllliCl JXbieil- 
Lantier și vagonetara 

16 ani Catherine Maheu, 
numai că nu-și pierd, 

fața morții, calitățile de

.Lumina adincuri-
.Suită de dan-

Horceag, toa-

din Petroșani 
ora 17) „Ziua 
în programul

Și

derența biologicului și a 
luptei acerbe pentru exis
tență în relațiile dintre oa
meni, devin-e aici un au
tentic^, poet : „Etienne șe
dea pe pămînt, mereu în 
același ungher, ținînd-o 
pe genunchi pe Catherine... 
Ceasuri după ceasuri se 
scurseseră. Multă vreme 
crezu că ea doarme ; apoi 
o atinse cu mîna, era rece 
de tot, murise. Și totuși el 
nu se mișcă, temîndu-se 
ca nu cumva s-o trezeas
că... Puterile îl părăseau, 
și în stare mai era doar 
de un gest mărunt, o mol
comă mișcare a mîmii, 
pentru a se încredința că 
ea mai era acolo, ca o fe
tiță adormită în brațele 
lui, în înțepenirea-i de 
gheață". Nu știu să mai 
existe în toate cele 20 de 
volume din ciclul „Familia 
Rougon-Macquart" („Germi
nai" este al 13-lea) ale 
lui Zola rînduri. mai încăr 
cate de lirism tragic pre
cum cele dedicate celor 
doi tineri mineri.

Aceeași soartă tragică 
vor avea și cei zece mineri 
englezi din romanul „Sub 
stele" al lui A. J. Cronin. 
Ei aud însă — ca și cei 
din romanele citate mai sus 
— semnalele salvatorilor 
și loviturile tîrnăcoapelor. 
Un sentiment puternic stră
bate toate operele dedicate 
minerilor, acela al ome
niei și al solidarității mun
citorești.

Cornelia RADULESCU
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La solemnitate au luat 
parte tovarășul Ilie Verdeț,' 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
alți tovarăși din conducerea 
de partid, și de. stat.

Conferirea acestor distinc
ții reprezintă încă o dovadă 
grăitoare a maltei cinstiri ■ 
pe care conducerea partidu
lui și statului, personal to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
o . acordă activității rodni
ce; pline de abnegație des
fășurate de muncitori, ță
rani și intelectuali, de 
toți oamenii muncii de la 
orașe și saț? — 'românii

maghiari, germani și de 
alte naționalități — pentru 
înfăptuirea obiectivelor 
cincinalului revoluției teh- 
nico-științifice, pentru în
florirea continuă- a Romă- , 
niei socialiste. Ordinele și 
diplomele conferite cons
tituie, în același timp, un 
puternic imbold pentru mo
bilizarea tuturor forțelor 
creatoare ale celor ce mun- 

în vederea înde
plinirii și depășirii sar
cinilor de plan și a an
gajamentelor luate în în
trecerea socialistă, pe a- 
n'tl în''curs, a întîmpinării 
cu rezultate tot mai mari

cesc

a celor două evenimente 
■de seamă din viața parti
dului si a țării— cel de-al. 
XH-lea . Congres al P.C.R. 
și Cea. de-a 35-a aniversare 
a eliberării patriei;

în aplauzele celor pre- 
zenți la solemnitate, tova
rășul Nicolae Ceausescu a

' înmînat înaltele
Au mulțumit

î nai lele d is t incț i i

distincții, 
pentru 

acordate 
tovarășii : Ștefan Macu
la. prim-secretar al Comi
tetului 
P.C..R , 
cretar 
dețean

județean Cluj al 
Ion Sîrbu, prim-se- 
al Comitetului ju- 
Argeș al P.C.R.,

Gheorghe Blaj, prim-secre
tar al Comitetuliii ■ jude
țean Bihor al .P.O.li
nei Cîndea, secretar al 
miletului de partid; - 
ședințele Consiliului

. menilor muhcii ele la Com
binatul. siderurgic Hune
doara, V’asile Bărbulescu, 
președintele C.A.P.. Seorni- 
cești. județul Olt, Viorica 
Dobrescu, secretarul Co
mitetului- de partid al Ins
titutului de cercetări chi
mice București, Mihai Mo
rarii, directorul întreprin
derii de utilaj greu „Pro 
greșul“ — Brăila, Ioan

lo-
Co- 

pre- 
oa-

Toma, directorul întreprin
derii Agricole dc Stat din 
Prejmer.

în încheierea solemnită
ții, primit cu multă căldu
ră și însuflețire, cu înde
lungi Virale și ovații, a luat 
cu Vi n tu I tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cliyîntarea secretarului 
general al partidului a 
fost subliniată, în repe
tate rîhduri, cu vii și pu
ternice aplauze, cei -pre- 
zenți exprimînd hotărî- 
rea colectivelor pe'care le

reprezință, a tuturor oa
menilor muncii din patria 
noastră — români, ma
ghiari, germani și de alte 
naționalități — de a înfăp
tui neabătut politica parti
dului și statului nostru, de 
a transpune cu fermitate în 
viață sarcinile și orientări
le stabilite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a 
contribui cu toată energia 
și priceperea Ia ridicarea 
necontenită a României 
socialiste pe noi culmi de 
civilizație și progres.

DECRET PREZIDENȚIAL
rda chntre unitățile industriale^ de cons
trucții, dîn agricultură și silvicul tuia, 
transporturi și telecomunicații, circula
ția mărfurilor, de prestări de servicii .șt 
institutele de cercetare și proiectare, se 
conferă•

— întreprinderii '„Textila" 
tești ;

— întreprinderii
— întreprinderii 

Gheorghe ;
l— Întreprinderii

eau.

Pi-

Piscicola — Cluj ; 
de spirt — Sfîhtu

poligrafice — Ba-

Ordinul Muncii clasa a II-a, pentru 
locul 11, întreprinderii de 
auto Buzău. .

Ordinul Muncii clasa a
tru locul III :

transportufi

III-a, pen-
LI- 1UVU.I ,» - '

— Difecției județene. de poștă și te-
lecomunicații Brașov

I.C.P.M C. București ;construcții
Institutului de cercetare științi

fică, inginerie tehnologică și proiectare 
pentru sectoare calde.

Industrie
Steaua Republicii Soclâiis- 

................ clasa L pentru locul I :
" Combinatului siderurgic Hune
doara ; . .

— întreprinderii de aluminiu Sla
tina ;

Ordinul Muncii clasa I, pentru lo
cul 1 ; ■

— Întreprinderii electrocentrale Bră
ila ; — Minei Filipeștii de Pădiife, jude
țul Prahova ;

— Întreprinderii 
agregate București ;

Ihtrcprihderii 
greșul'" — Brăila ;

— Cdmb.naiului 
dețul Brașov ;

— Întreprinderii 
tare și transport — Suceava ;

: — întreprinderii de stofă de mobi
lă —- București ;

— întreprinderii de industrializarea 
laptelui — lași.

Ordinul Muncii 
tru locul 11:'

— Întreprinderii
ce Suceava ;

— Întreprinderii 
dețul Hunedoara ;

Schelei de. extracție— Țiclcni, ju
de j ui Gorj ;

— întreprinderii 
dețul Cluj ;

—- Întreprinderii 
—■ întreprinderii 

ceni, județul Ilfov ;
— întreprinderii 

Bilcurești ;
-— întreprinderii 

Cluj-Napoca ;
— Combinatului de prelucrare a lem

nului Oradea ;
— Întreprinderii 

construcții — Turda,
— întreprinderii 

lutia ;
— Întreprinderii 

desgo" .București ;
— întreprinderii 

nificație — Covasna ;
— întreprinderii 

și industrializarea ’ _ 
lor — Vădeni, județul Brăila ;

’ — întreprinderii mecanice a agri
culturii și industriei alimentare — Arad.

Ordinul Muncii clasa a 111-a, pentru 
locul III:

— Schelei de foraj Țîrgu Ocna, ju
dețul Bacău ;
' — întreprinderii
explorări geologice 
Maramureș ;

—■ întreprinderii.
Ha;

— Întreprinderii 
Sinaia, județul Prahova ;

— întreprinderii „Electrometal" Ti
mișoara ;

— Întreprinderii
— întreprinderii
— întreprinderii 

ro" — Ploiești ;
— întreprinderii

Ordinul 
tei România

de mașini-unelte și

de utilaj greu „Pro-

chimic Făgăraș, ju-

clasa, a II-a, pen-

de rețele electri-

miniere Barza, ju-

„1 Mai" — Ploiești; 
de ferite — Urzi-

chimice „Dudești"

’Napochim"

de materiale de 
județul Cluj ;
de porțelan Alba

de

cte morăriț și’ pa

pentru producerea 
legumelor și. frucțe-

de prospecțiuni și
Baia Mare, județul

„Lamjnprul" —- Bră-

Mecanică fină

Rafiriăria Brașov ;
Rafinăria Ploiești ; 
de detergenți „De

dc 
utilaje pentru industria 
Mare ;

— Combinatului de 
ciment — Fieni, județul

— întreprinderii de 
carton ondulat — Ghimbav, județul Bra
șov ;

—• întreprinderii „Dermatina" — Ti
mișoara ; I

piese de schimb, 
chimică — Satu

lianți și azbo- 
Dimbovița ;
hîrtie cretată și

Construcții
■ Titlul de „Erou al Muncii Socialiste" 

pentru locul 1, Trustului de construcții 
— Cluj. .

Ordinul muncii clasa a II-a, pentru 
locul II • , | re'reT;

— Trustului de construcții industri
ale — Brașov ;

-- Întreprinderii de construcții 
ferate — Brașov.

Ordinul Muncii
tru locul 111:

— Trustului , de 
crări industriale — .1

—■ întreprinderii

întreprinderii de- aviație 'ătilitără
. 'București, , ;

Circulația mărfurilor
Titlul de „Erou al Muncii Socialiste", 

pentru locul I, întreprinderii de comerț

Institute de proiectare 
ale ministerelor

ca i

exterior „Agroexport" București. 
Ordinul Muncii clasa I, pentru 

cui I • ,
■ — Întreprinderii comerciale de

lo

clasa a III-a, pen-

izolații pentru 
București ; 

. i „Energopetrol" 
Cîmpina, județul Prahova.

. Agricultură și silvicultură

Unități din agricultura de stat 
și silvicultură

Ordinul Muncii clasa I, 
I, Întreprinderii agricole de 
-— Brașov.

Ordinul Muncii clasa a 
locul H :

— Întreprinderii de stat 
terea și îngrășarea porcilor 
județulTimiș ;

— Stațiunii pentru rnecănizafea a- 
griculturii — Miroși, județul Argeș ;

— Inspectoratului silvic județean — 
Vrancea.

Ordinul Muncii clasa a III-a, 
tru locul Ill : .

— întreprinderii agricole de 
Sîinburești, județul Olt ;

— întreprinderii agricole de 
Smîrdan, județul Galați.

lU-

pentru locul 
stat Prejmer

Il-a, pentru

pentru creș-
■ Beregsău,

pen-

stat

stat

tru

ție —

Unități cooperatiste 
din agricultură

Ordinul Meritul Agricol clasa I; pen- 
locul 1:

Cooperativei agricole de produc- 
Scornicești, județul Olt;
Asociației economice intercoope- 
pentru îngrășarea ovinelor — 
KogălniceânU, județul Constan-

ratiste
Mihail 
ța.

Ordinul Meritul Agricol clasa a H-a,
pentru iocul II :

— Cooperativei <... ’
— Petrești, județul Satu Mare ;

agricole de producție

— Cooperativei' agricole de producție 
„Gheorghe Doja", județul ialomița; ..

— Cooperativei agricole de produc
ție Petrești-Găiești, județul Dîmbovi
ța ; î ' . : -

— Asociației economice intercoope- 
îatiste pentru creșterea găinilor ouătoare 
— Uneam, județul Iași ; ...

— Asociației economice . intereoopera- 
tiste de 'creșterea\ vacilor pentru lapte — 
Hulani, județul Botoșani.

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

— Cooperativei agricole de produc
ție- — Vințu de Jos, -județul Alba ;

— Cooperativei agricole de produc
ție — Schela, județul Galați ;

— Asociației ■ economice’ de stat si 
cooperatiste de sere — Bărcănești, jude
țul Prahova ; ‘,

— Asociației economice intercoopera- 
tisțe pentru .îngrășarea porcilor —- 
nători, județul Vrancea.

Transporturi și telecomunicații
Ordinul Muncii clasa I, pentru lo

cul I, Ștației C.F.R. Ctirtici, județul A- 
rad.

stat 
pentru măiTuvi textile și încălțăminte — 
Pitești ;.: yi ~ j.iff

— Uniunii județene a «xiperativelor 
de consum — Vîlcea. ■■

Ordinul Muncii clasa a II-a, pentru 
locul II, Oficiului: județean de turism — 
Cluj. ,

tOrdinul Muncii clasa ă III-a, pen
tru locul III:

— întreprinderii comerciale 
pentru alimentație publică 
Neamț ;

Cooperativei comunale de 
sum — Seini, Maramureș ;

— întreprinderii de comerț 
or „Metarom" — București ;

— întreprinderii de hoteluri 
taurante — Eforie Nord.

Ordinul Muncii clasa I, pentru locul 
Institutului de proiectări tehnologice 

pentru industria ușoară — I.P.I.U.
Ordinul Muncii clasa a II-a, pentru 

locul II, Institutului de proiectare pen
tru construcții tipizate — l.P.C.T.

Ordinul Muncii clasa a 111-a, pentru 
locul III:

— Institutului de inginerie tehnolo
gicii și proiectări: de întreprinderi cons
tructoare de mașini I.P.C.M. ;•

— Institutului de studii și proiectări 
pentru îmbunătățiri funciare. — I.S.P.I.F.

I,

Institute de proiectare 
ale consiliilor populare județene

Prestări de servicii

de stat 
Piatra

con

ex teri-

și reș-

,, Ordinul Muncii clasa I, pentru locul 
i Cons-I, Întreprinderii de transporturi

, tanța,
„Ordinul. Muncii clasa a II-a,

• locul II :
— Întreprinderii județene de 

podărie comunală și locali vă — 
ța-Năsăud ;

— Uniunii județene a cooperativelor 
meșteșugărești — Gorj.

Ordinul Muncii c-lasa a III-a, pen-

pentru

tru locul III :
-— Întreprinderii de 

parații și administrație 
Iești — București ;

— Uniunii județene 
meșteșugărești — A,lba.

construcții, re-
Ipcativă — Ciu

a cooperativelor

Institute de cercetare științifică

Titlul de „Erou al Muncii Socialiste", 
pentru locul 1, Institutului . de cercetări 
chimice — ICECHfM. —București.

Ordinul Meritul Științific clasa I,
pentru locul I, Institutului. de cerceta
re științifică și inginerie tehnologică 
pentru industria electrotehnică I.C.P.E. 
— București.

Ordinul Meritul Științific Clasa'
II- a, pentru locul II, Institutului de 
cetări pentru valorificarea legumelor

. fructelor — .I.C.V.L.F. București.
. . Ordinul Meritul Științific: clasa a
III- a, pentru locul III, Institutului de cer-

: cetări metalurgice— I.C.E.M., București.

Institute de cercetare științifică 
și inginerie tehnologică

a 
cer

și

Ordinul Meritul Științific clasa
Il-ă, pentru locul II; ’ ’

y— Institutului de cercetare științi
fică și inginerie tehnologică pentru auto
matizări, telinică de calcul și telecomu
nicații

■— Institutului de cercetare științifi
că și inginerie tehnologică pentru mâ

ți'

Vi- '
șini-unelte, agregate, mecanică fină

--scule — „Titan".
Ordinul Meritul Științific clasa

■ III—a, pentru locul III ;'
— Institutului de cercetare și pro

iectare pentru industria materialelor de

a

Ordinul Muncii clasa I, pentru locul 
Institutului „Proiect" — București.
Ordinul Muncii clasa a II-a, 

locul II, .Institutului de proiectare 
țean Constanța.

Ordinul Muncii clasa a IJI-a, 
locul III, Institutului de cercetare 

Hectare lași.

I,
pentru 

jude-

pentru 
și pro-

Institute și stațiuni de cercetare 
și producție

Muncii clasa a lTI-a, pentru 
Stațiunii centrale de cercetări 

Palas.

Ordinul 
locul III, 
pentru creșterea ovinelor

ART. 5. —- Pentru rezultatele obți
nute în anul 1978 în îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor de plan și a angaja
mentelor asumate, pentru ocuparea 
curilor IV, V și VI în întrecerea 
organizațiile județene de partid în 
dustrie, construcții, transporturi și

lo- 
dintre 

in- 
clr- 

culăția mărfurilor și pentru contribuția 
■- ’ ---- ’*■...... - economiei in an-

de onoa-
adusă la dezvoltarea 
samblu, se acordă „Diploma 
re", după cum urmează :

— Organizației, de partid 
Suceava, pentru locul IV ;

— Organizației de partid 
țului Sibiu, pentru locul V ;

a județului

a jude-

— Organizației de partid a județului 
Brașov, pentru locul VI;

ART. 6; — Pentru rezultatele obți
nute în anul 1978 în îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor de plan la principalii 
indicatori din agricultură, pentru ocu
parea locurilor IV, V și VI în întrecerea 
dintre organizațiile județene de partid 
în aeeșt domeniu, se acordă „Diploma 
de onoare", după cum urmează :

— Organizației de partid a județului 
Buzău, pentru locul IV;

— Organizației de partid a județului 
Vrancea, pentru locul V ; .

— Organizației de. partid a„ județu- 
țului Prahova, pentru locul Vi.

ART. 7. — Pentru rezultatele obți- 
nule în anul 1978 în îndeplinirea sarci
nilor de plan și depășirea angajamente
lor asumate în economia locală, pentru 
ocuparea locurilor IV, V și VI în între
cerea dintre consiliile populare 
ne, se acordă „Diploma de 
pă cum urmează :

— Consiliului popular 
Suceava, pentru locul IV ;

— Consiliului popular 
Cluj, pentru locul V ;

— Consiliului popular 
Vîlcea, pentru locul VI.

j'udețe- 
onoare", du-

al

al

al

județului

județului

județului

NICOLAE CEAUSESCU

Președintele
Republicii Socialiste România
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