
Vizita de lucru 
a tovarășului 

Nicolae Ceaușescu 
în unităti agricole

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu. 
blicii Socialiste România, 

'â efectuat, joi, 3 aprilie, 
în cursul dimineții, o vizi, 
tă de lucru în județele II- 
fov și Ialomița, inspectînd 
și examinînd la fața locu
lui cum se desfășoară cam
pania agricolă de primă
vară șit în specia], modul 
In care se acționează pen
tru accelerarea lucrărilor 
de îrnsămînțări la toate cul
turile.

Secretarul general al par
tidului a fost însoțit în a* 
ceastă vizită de tovarășii 
'Constantin Dăscălescu, An
gelo Miculescu, viccprim- 
ministru ai guvernului, mi
nistrul agriculturii și indus
triei alimentare, și Vasile 
Mușat, prim-secretar al Co
mitetului județean Ilfov al 
P.C.R.

Pe întregul traseu al vi
zitei, de aproximativ 400 
km, în unități agricole din 
perimetrele comunelor 
Prundu, Chirnogi, Ulmeni, 
Nicolae Bălcescu, Indepen
dența, Progresul, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a exa
minat stadiul actual al 
lucrărilor, a discutat cu 
membri ai unităților agri
cole, cu președinți de co
operative agricole de pro
ducție, cu ingineri și me
canizatori, cu specialiști 
din aceste unități.

Primul popas se face la 
hotarul dintre terenurile 
agricole ale C.Ă.P. Poieni 
și C A P. Pietrele, comuna (Continuare în pag. a 4-a)

Briqada condusă de Mihai Kovacs — una din formațiile fruntașe ale sec
torului I de la l.M. Bărbăleni. foto : Gh. OLTEANU

La mina Lupeni

Recuperarea și refolosirea unor subansamble și piese 
cerința intrinseca a procesului de mecanizare

Concomitent cu mecani
zarea complexă a lucrări
lor din subteran, eu spori
rea fondurilor fixe, ia mi
na Lupeni s-au intensificat 
preocupările pentru recu
perarea, recondiționarea 
și reintroducerea în cir
cuitul productiv a unei 
game variate de piese și 
subansamble. Acțiunea s-a 
amplificat mai ales după 
apariția Decretului Consi
liului de Stat privind recu

perarea și valorificarea ma
terialelor r.efolosibile, uti
lizarea și circulația • amba
lajelor. Măsurile ’ tehnico- 
organizatorice luate la 
nivel de sectoare și forma
ții de lucru au condus la 
recuperarea unor cantități 
însemnate .de armături me
talice, brățări, scocuri, lanț 
TR, elemente de susținere 
hidraulică, ventile de 
guranță etc Acționînd 
acest fel, minerii de

si. 
în 
la

Prundu. Brigada de trac
toriști, în mijlocul cărora 
se află și inginerul șef 
Virgil Popescu, raportează 
secretarului general al 
partidului că pe ogoarele 
C.A.P. Puieni se lucrează 
intens la însămînțări, con. 
comitent cu pregătirea te
renurilor pentru această 
operațiune. Au fost însă- 
mînțate pînă acum zeci 
de hectare cu sfeclă-de.za- 
hăr, sfeclă furajeră, lucer- 
nă. Incepînd de luni, pre
cizează inginerul șef, vom 
începe semănatul porum
bului.

Inspectîndu-se modul în 
care au fost făcute arătu. 
riie se constată că nu pes
te tot S-a respecat adfnci- 
mea cuvenită, că au rămas 
pe cîmp coceni de porumb 
nestrînși, ceea ce îngreu
iază ritmul lucrărilor. To
varășul Nicolae Ceaușescu 
recomandă să se respecte 
normele de lucru, și în 
primul rînd densitatea, să 
se urgenteze lucrările pen
tru a se termina cît mai 
rapid însămînțările.

Se inspectează și terenu
rile învecinate, ale. C.A.P. 
Pietrele, cultivate cu grîu. 
Cîmpul arată frumos, dove, 
dind că însămînțările din 
toamna anului trecut s.au 
făcut_ în bune condițiuni, 
estirnindii-se o recoltă de 
peste 5000 kg la ha, mult 
superioară celei de ' anul 
trecut. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cere să se ia 
toate măsurile pentru a se 
asigura recolte bune și Ia 
celelalte culturi.

Lupeni au redus în primul 
trimestru al anului curent, 
cheltuielile
17,4 lei pe
«e.

Deosebit
în această 

materiale cu 
tona de cărbu-

de important 
direcție este

MECANIZAREA COMPLEXĂ
strînsa colaborare între; 
activitatea din subteran și 
cea de la suprafață, de la 
atelierul mecanic, unde se 
recuperează și se recondi. 
ționează o mare gamă de 
piese și, subansamble. 
Consemnăm în rîndurile 
care urmează cîteva din 
preocupările și experiența 
acestui colectiv.

IOAN DREPTATE, șeful 
sectorului XIII electrome
canic: „Ne preocupăm in
tens de recondiționarea u-
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Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România

DEC
Pentru modificarea și completarea Decretului Con

siliului de Stat nr. 283/1979 privind stabilirea unor mă
suri pentru gospodărirea judicioasă și reducerea con-

RET
suinului de energie electrică, energie termică și gate 
naturale

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România
d e <j i e t e a z ăi

Art. 1. Decretul Consi
liului de Stat nr. 283/1979 
privind stabilirea unor mă
suri pentru gospodărirea 

judicioasă și reducerea con
sumului de energie electri
că, energie termică și ga. 
ze naturale se modifică și 
se completează avînd ur
mătorul cuprins:

1. Articolul 14 litera a 
alineatul 1 se modifică și 

se completează avînd urmă, 
torul cuprins:

„a) incepînd cu data de 
1 august 1979, se majorea
ză fondul de participare 
la beneficii sau de premie
re anual pentru întregul 
personal muncitor cu o su
mă calculată lunar, dife
rențiată după natura com
bustibilului utilizat și în 
raport cu numărul copiilor 
aflați în întreținere, ast
fel : 

nor piese și subansamble. 
De exemplu: axele de la 
motoarele TR care au un 
grad ridicat de uzură le 
supunem unui tratament 
de pregătire și le reintro
ducem în circuitul produc

tiv. Acesta este doar un 
exemplu. Recuperăm și 
recondiționăm cilindri, gar
nituri, bolțuri de la com
plexele mecanizate, țele- 
scoape și ventile de la știi- 
pii hidraulici. Eficiența 
acestei activități se reflec
tă în eliminarea unui nu.. 
măr important de faze ale 
proceselor tehnologice' de 
execuție și de prelucrare, 
ceea ce înseamnă practic 
diminuarea consumului de 
manoperă, materiale, con
sum de energie. Pe aceas-

personal muncitor

centrale cu com
bustibil lichid, 
solid sau mixt 

(lichid plus 
gaze) 

lei/lună

centrale cu 
gaze natu
rale: sobe cu 
gaze; termo- 
ficare 
lei/lună

sobe 
cu alți 

combusti
bili

lei/lună

.— fără copii 25 10 15
— cu un copil 50 15 20
— eu doi și trei copti 60 20 30
— cu patru și cinci copii 80 25 35
— cu șase sau mai mulți copii 100 30 45

2. După articolul 14 se 
introduce articolul 141 
cere va avea următorul cu
prins:

„art. 14 *. Plata ener
giei termice necesare în
călzirii locuințelor ți pre-

Distincții acordate 
consiliilor populare fruntașe

întrecerea socialistă în
tre consiliile populare mu
nicipale, orășenești și co
munale, pentru realizarea 
exemplară a sarcinilor e- 

. conomice și social-cultu- 
rale, pentru buna gos
podărire și înfrumusețare 
a localităților pe anul 1979, 
la care, sub conducerea 
organelor locale de partid 
și de stat, au participat 
mase largi de cetățeni de 
pe cuprinsul întregii țări, 
s-a încheiat cu. următoarele 
rezultate: pe locul I — 
consiliile populare ale mu
nicipiilor Piatra Neamț și 
Alexandria, sectorului 3 al 
municipiului București, o- 
rașelor Tneu și Zlatna, co
munelor Poiana Sibiului, 
județul Sibiu, Deleni, ju
dețul Vaslui, Horoatu Cras- 
nei, județul Sălaj, Pești- 

tă cale asigurăm aprovizio
narea la timp cu aceste 
piese a locurilor de mun
că, iar. cali'tatea lor 
nu este cu nimic inferioa
ră pieselor noi. Ne preocu
păm de folosirea cît mai 

lăcătuș,
„Pentru

judicioasă a metalului. Prin 
presarea la cald a cupla
jelor de transportoare, e- 
conomisim multă forță de 
muncă, timp si, în special, 
metal".

EMIL DESCU, 
șef de echipă : 
activitatea de reparare și 
recondiționare, pe lingă 
mașinile unelte cu care 
sîntem dotați, mai sînt ne
cesare o serie de scule și 
dispozitive pe care ni_ 
le.am confecționat prin 

parării apei calde mena
jere se face, de regulă, lu
nar, potrivit consumurilor 
efectiv realizate.

La cererea asociațiilor 
de locatari, plata energiei 

șani, județul Gorj, Ripi- 
ceni, județul Botoșani, 
Gheorghe Doja, județul Ia. 
lomița, Ighiu, județul Al
ba, Movileni, județul Iași, 
Nojorid, județul Bihor și 
Priboieni, județul Argeș S 
pe locul II —- consiliile 
populare ale municipiilor 
Buzău și Tecuci, sectorului 
4 al municipiului Bucu
rești, orașelor Gherla și 
Chișineu-Criș, comunelor 
Radomirești, județul Olt, 
Valu lui Traian, județul 

județul 
județul 
județul 
județul 
județul 
județul 
județul

Constanța, Schela, 
Galați, Oprișor, 
Mehedinți, Șutești, 
Vîlcea, Sînsimion, 
Harghita, Vinga, 
Arad, Bonțida, 
Cluj, Pucheni,
Dîmbovița șt- Drănic, ju
dețul Dolj; pe locul III —
consiliile populare ale mu

autodutare. Aș aminti în 
acest sens dispozitivul pen
tru încărcat ventile și. 
multiplicatorul de presiu
ne. Autodotarea a dus ia 
reducerea termenului de 
revizie și reparație a utila
jelor miniere și, implicit, 
la sporirea producției de 
cărbune. Deși munca noas
tră nu se măsoară în tone 
de cărbune, totuși- ea are 
o deosebită însemnătate 
pentru bunul mers al acti
vității din subteran. Fără 
o strînsă colaborare între 
cele două activități — 

" subteran și suprafață — 
nu ajungeam la 
binecunoscute și 
re colectivului 
fost decernat 
Muncii clasa I“.

Constantin GRAURE 

realizările 
pentru ca
ntinei i-a 

„Ordinul

termice aferente perioadei 
de iarnă se va putea eșa
lona și pe celelalte luni a- 
le anului".

(Continuare in pag. a 2-a) 

nicipiilor Cluj.Napoca, O. 
radea și Suceava, sectoru. 
Iul 6 al municipiului Bucu
rești, orașelor Dorohoi și 
Săveni, comunelor Șăulia, 
județul Mureș,' Seini, ju
dețul Maramureș, Valea 
Argovei, județul Ilfov, Ji
lava, municipiul București, 
Cristian, ' județul Brașov, 
Petrești, județul Satu Ma
re, Nieulițel, județul Tul- 
cea, Brebu Nou, județul 
Caraș-Severin, Moldovene 
județul Neamț și Zagraț 
județul Bistrița-Năsăud.'; 
pe locul IV — consiliile 
populare ale muni. 
cipiilor Galați și Alba 
Iulia, orașelor Baia Sprie, 
Cavnic și Băile Govora, 
comunelor Năruja, județul 
Vrancea, Turia, județul Co- 

(Continuare în pag. a 4-a)

î l.M. VULCAN î

I Un nou abataj j 
| de mare 

capacitate
: La sectorul VII al l.M. :•
: Vulcan a fost finalizată f 
: montarea unui nou și mo- ț 
i dern complex mecanizat. 1 
i Echiparea abatajului i
î frontal intr-un timp ț 
i scurt în pofida unor | 
; condiții dificile, a scos în ’ 
î evidență calitățile profe- î 
i sionale deosebite ale u- j 
; nor comuniști ca Paulină | 
: Călugăreanu, Teodor Mi- : 
\ ca, Adalbert Doșa, Nico- i 
i lae Stoica, Caprian Mu- i 
; reșanu și Gheorghe Cre- j 
; țu care, împreună cu cei- ? 
; lalți muncitori, s-au achi- ș 
: tat în mod exemplar de
: sarcinile de producție ce ! 
; le-au revenit in pregăti- j 
: rea noului abataj. i

I E» NELEGA, I
lăcătuș, I.M. Vulcan

(Continuare in pag. a 2-a)
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Mecanizarea complexă
.Urinare din pagina, I)

E C RET
a fi utilizată în lunile 
iarnă.

Art. 21,
vizionării

Ministerul Apro- 
Tehnieo-Mate- 

rlale și Controlului Gos_
Fondurilor. Fixe,

Comitetul pentru Proble
mele "Consiliilor' Populare 
și comitetele executive ale • 
consiliilor populare jude
țene și- al ■ municipiului 

: București vor lua măsuri 
pentru- a fiu se depăși con
sumurile - de combustibili 
maxime normate,-, stabilite 
potrivit legii,

Se interzice livrarea de 
combustibili peste consu
murile maxime normate.

' Comitetul pentru Proble
mele Consiliilor Populare 
împreună.:c» .comitetele, e- 
xeeutive ale - eorisd'liilor 
pbpulăre județene și «1 
municipiului ’ București 

. sînt obligate să ia măsuri 
pentru raționalizarea per
sonalului: și reducerea la. 
minimum a celorlalte chel
tuieli, de exploatare a-cen
tralelor termice.

In cazul depășirii consu
murilor maxime normate, 
inclusiv a rezervei consti
tuite pe perioada de vară, 
și a costurilor : normate, 
cheltuielile suplimentare

<Urmare din pagina I)

3 După articolul 18 se 
introduc artieoieie 19—26 
tare vor avea următorul 
cuprins:

„Arte 19. Ministerul A- 
: prbvizioriării' Tehnko-ma- 

ieiăale șr Goritroiuiui Gbs- 
• podaririi Fondurilor Fixe. 
Sm^reuhă cil Comitetul pen
tru Problemele Consiliilor 
(Populare Ivor stabili. pînă ' 
ia 30 aprilie 1980, norme 
maxime de consum de 
combustibili pentfu îneăl- 
eirea l&c.uințeldr și prepa
rarea apei calde menajere, 
ținîjid seama de • regimul 
de temperatură interioară 

. reglementat potrivit legii, 
. randamentele stabilite ale 

: instalațiilor de încălzire . și 
de,, zonele, climatice în ca-.

. re sîht amplasate loealită- . 
țile. ' "

Normele maxime de 
eonsuin de .combustibili se 
stabilesc ’ anual, pe tipuri 
de. apartahierite, și se eșa
lonează lunar, pe urmă.oa
rele • perioade:

a) decembrie — februarie
b) aprilie — septembrie
c) martie, octombrie — 

noiembrie.
Normele maxime de 

consum de combustibili vor 
fi afișate Ia întreprinderile se suportă de personalul 

centralelor termice, al 
. întreprinderilor și unități, 

lor de exploatare a aces.. 
tora, precum și de cadrele 
de conducere din consili
ile populare, proporțional 
cu răspunderea fiecăruia 
stabilită in condițiile legii. 

Art. 22. Comitetul de 
Staț al Planificării, Minis, 
torul Aprovizionării Teh- 
nico.Materiale și Controlu
lui Gospodăririi Fonduri
lor Fixe, Ministerul Ener
giei Electrice, Comitetul

de gospodărie comunală ți 
ia fiecare asociație de lo
catari.

Art. 20. Comitetul pentru 
Problemele Consiliilor 

. Populare și comitetele exe
cutive a'e consiliilor popu
lare județene și al muni
cipiului București, eu an
trenarea tuturor asociați
ilor de locatari și a cetă
țenilor, vor lua măsuri ca 
din economiile realizate în 
perioadele calde ale anului, 
față de noima maximă de 

. consum, onstituie o re
zervă d ibiistibili pen'-

podaririi

rul Industriei Construcți
ilor de Mașini vor elabora 
in termen de 30 de zile de 
la data prezentului decret,, 
un program de măsuri pen. 
tru extinderea sistemului 
de încălzire prin centrale 
de termoficare, limitarea
.centralelor care funcțio
nează eu combustibil li- . 
chid, creșterea randamen
tului instalațiilor din cen
tralele ’termice și termoe
lectrice, înlăturarea defi
ciențelor în întreținerea și 
exploatarea cazanelor, re
țelelor termice, înlocuirea 
instalațiilor cu consumuri 
mari și pentru concentrarea 
centralelor mici în centrale 
mari.

Totodată, se vor preve
dea măsuri pentru trecerea 
treptată pe cărbune a cen
tralelor care funcționează, 

iii prezent, pe hidrocarburi.
Art. 23. Comitetul de 

Stat al Planificării, Minis- . 
ferul Aprovizionării Teh- 
nico-Materiale și Controlu
lui Gospodăririi Fondurilor 
Fixe și Ministerul Energiei 
Electrice vor lua măsuri 
pentru ca toate centralele 
noi pentru producerea e- 
nergiei electrice să fie rea
lizate ca centrale electrice 
de termoficare, urmînd a 
produce energie electrică 
și termică.

Centralele termoelectri
ce existente pe cărbuni ca
re funcționează în conden
sate vor fi adaptate 
mod eșalonat pentru
produce energie electrică 
șt termică pentru consuma
torii care pot utiliza ener
gia termică furnizată 
aceste centrale.

Art. 24?'Mi'nisterul 
d ustrifii Construcțiilor 
Mașini va asimila în 
briealie și va produce
cantitățile necesare contoa
re pentru măsurarea con
sumului de energie termi
că la blocurile de locuințe

întregul 
pentru 

eu 
Și

în
â

d2

în
de 
fa
in

și va îndeplini 
program stabilit 
realizarea cazanelor 
randamente superioare 
a aparaturii de reglaj.

■Art. 25. Comitetele exe
cutive ale consiliilor popu. 
lare județene și al muni
cipiului București vor lua 
măsuri, în perioadele de . 
vară, pentru efectuarea lu
crărilor de întreținere și 
reparații ale centralelor 
termice și rețelelor de dis
tribuție a energiei termi
ce, în vederea asigurării 
randamentelor optime, • 
reducerii consumurilor de 
combustibili, eliminării ri
sipei de orice fel și a 
încadrării riguroase în nor
mele de consum aprobate, 
precum și pentru buna ser- 
vite și aprovizionare cule, 
nergie termică - a, popu
lației.

Art. 26. Consiliul Central 
de Control Muncitoresc al 
Activității Economice și 
Sociale va exercita un con
trol permanent cu privire 
Ia întreținerea și explo i- 
tarea instalațiilor de pro
ducere și distribuire a e- 
nergiei termice, respecta

rea randamentelor stabi
lite ale acestora, încadra
rea în consumurile norma
te, aplicarea programelor 
și măsurilor prevăzute po
trivit prezentului decret11.

Art. II. Decretul Consi
liului de Stat nr. 283/1979 
privind stabilirea unor 
măsuri pentru gospodări
rea judicioasă și reducerea 
consumului de energie e- 
lectrieă, energie termică și 
gaze naturale, cu modifică
rile și completările aduse 
prin prezentul decret, se 
va republica în Buletinul 
Oficial al Republicii So. 
eialiste România, dindu.se 
articolelor o nouă nume
rotare.

IRIMIA GRUNVALD. 
lăcătuș, secția combinei: 
„Specialiștii din cactrul a- 
tehcruhii au o contribuție 
însemnată nu numai la re- 
eondiționarea unor • pVse 
și suban-sambie, ei și .-în- 
ceea ce privește adaptarea 
utilajelor la condițiile 'cle- 
zăeămint. îmbunătățiri'-cal e : 
au drept rezultat - sporirea ■ 
producției 'de cărbune în 
abatajele riieeabiiiate. "Arii ■ 
executat o -găină: variată 
de dispozitive menite să4 
scurteze termenul- de • ifa.” 

! trodiieere și montare a 
complexelor în subteran. 
Cea mai recentă noutate 
este sistemul de paletizare 
a armăturilor TH confee- 
ționat în vederea transpor- 

. tului. acestor armături de 
la furnizor la beneficiar ți 
de aici în subteran. Prin 

' folșeirea acestui dispozitiv 
se reduce la jumătate nu. 
mărul do oameni .și tim
pul necesar transportului11.

VASILE RACOLȚA, se
cretarul organizației de ba
ză din atelierul mecanic i 
„ Acțiunea de recondiționa:, 
re și refolosire a unor sub- 
ansamble și piese este 
deosebit de importantă, a- 
vînd în vedere faptul că 
se reintroduc în circuitul 
productiv resurse pe ne
drept uitate. In afară de 
acest aspect, acțiunea în 
sine are multiple avantaje 
legate de reducerea con
sumurilor, de satisfacerea 
pe plan local a necesități
lor. Să exemplific i în

general, piesele mobile cu
nosc un grad mai mare (-le 
uzură ca urmare a frecă
rilor în timpul funcționă
rii utilajelor. Spre deose
bire ,de acestea, părțde fi
xe, mai puțin solicita-:",, 
pot participa ia Un număr 
de cicluri incomparabil 
mai mare. înlocuirea, pe
rie lică. a pieselor solicitate 
mai intens in procesul în
trebuințării lor, colectivul, 
minei noastre o face prin 
recondiționarea acestora.

’ Acționînd' în spiritul in
dicațiilor date de tovară
șulNicolae Ceaușescu, ce-. 
le-clivul minei Lupeni își ' 
va intensifice eforturile, 
pi ind > v d iona-rt ș 
refolosirea subansamble- 
h’r și pieselor, contribuind , 
astfel ia prelungirea do

tei de f < nare v 
lajelor, la sporirea produc
ției de cărbune". ’ -

lată că odată cu crește
rea gradului de mecanizare 
ă lucrărilor din subteran, 
a dotării tehnice, se adân
cește și discrepanta dintre 
durata de viață a utilajului 
și cea a subansambletor 
care.l compun. Asta în
seamnă că o serie de părți 
componente ale utilajului 
nu.și pierd valoarea de 
întrebuințare odată cu u- 
tilajul respectiv, in aceas
tă idee, facem un apel că
tre toate colectivele de oa
meni ai muncii din Vștfe 

să.și intensifice Preocupări
le privind recuperarea pie
selor reutilizabile în 
derea recondiționării 
reintroducerii lor în 
cuitul productiv.

LOCATARII IȘI DOVEDESC HĂRNICIA

ve.

ctr-

MĂSURI EFICIENTE

Harnicul șef de echipă, fierar-bolonistul Ghcorghe 
Risteăț de pe șantierul din Lupeni lucrează la mon
tarea structurilor de rezistență ale noilor blocuri.

I o io : Gh. OLTEAN U

NI COLAE CEA UȘUSC U 
Preș dintele 

Republicii Socialiste 
România

In dorința ea blocul. a- 
leile, zonele verzi, locurile 
de joacă ale copiilor, Între
gul cartier să aibă o înfă
țișare cit mal frumoasă, 
cetățenii din cartierul 8 
Martie din Petrila au ieșit 
in aceste zile la acțiunea 
de curățenie și amenajare.

Munca li s-a coinretizat 
în îngrijirea pomilor, 
menajarca rondurilor, 
rățatul zonelor verzi, 
paratul gărdulețelor ce i 
prejmuiesc aceste, zone, 
menajarea locurilor 
joacă ale copiilor și allele.

a.
eu- 
re- 
îm. 

, a.
de

Dintre sutele de gospo
dari care și-au dovedit hăr
nicia, am notat numele lo
catarilor Z__ ___ li
su, Elena Ion iță, 
Crețeseu. Demn de 
niat este faptul că 
de ei au participat 
țiunile gospodărești 
drele didactice, precum și 
pionierii Școlii generale 
nr. 5 din cartier-

Vasile BELDIE, 
corespondent, 

Melania MUNTEANU, 
elevă

Constantin Ru- 
Geta 

subji. 
alături 
la ac- 
și ea-

• Azi, JaT.M. Paroșeni, 
va avea loc un util 
schimb de experiență pe 
tema îmbunătățirii, caii, 
lății cărbunelui. Vor 
participa cadre cu mun
ci de răspundere din u. 
nitățile miniere aparți. 
nînd orașului Vulcan.

• „Luna-cărții în în
treprinderi și institi^ii11, 
acțiune organizată

fost deschisă 
localitățile 

Cu acest pri- 
întîlniri ale 
cu scriitori, 

1 de 
vînza-

U.G.S.R., a 
în toate 
Văii Jiului, 
lej au loc 
cititorilor 
expoziții, prezentări 
cărți, ștanduri cu 
re și alte acțiuni.

• Ieri, în cadrul ac
țiunii „Ateneul artelor'1 
a avut loc la Petroșani un 
concert — lecție pe tenia 
„Istoria patriei oglindită 
în muzică11, susținut de 
oonf. universitar Enea 
Borza din Cluj-Napoca. 
La pian Adrian Stroici

roșu a criticat
Referitor la articolul „In 

loc de solicitudine", apă
rut în „Steagul roșu" nr. 
8 518, privind comportarea 
vînzătoarei luliana Bereș, 
de la magazinul nr. 45 diu 
Vulcan, am primit următo
rul răspuns de ia I.C.S.M. 
Vulcan: „In urma cercetă
rilor făcute s-a constatat 
că înlr-adevăr. este vinova
tă, fapt pentru care s-a dis
pus sancționarea susnumi- 
tei cu diminuarea retribu
ției tarifare cu 10 la suta 
pe timp de trei luni, con
form articolului 100, litera 
C din Codul muncii. A mai 
fost pusă in discuția colec
tivului de muncă. De ase
menea, începind cu data de 
2 martie a.c. a fost progra
mată să participe Ia cursu
rile de pregătire profesio
nală organizate în cadrul 
Liceului economic l’clro-

șan!. Aceasta cu scopul de 
a evita asemenea' practici 
in activitatea sa dc viitor".

.Salutăm inițiativa colecti
vului I.C.S.M. Vulcan de a 
« urma orice abatere de la 
normele unui comerț civili
zat, intervenind cu măsuri 
de cile ori se 
nea abateri.

UN REAL

ivesc asemc-

AJUTOR
redacției înRăspunzînd 

scris la articolul cu titlul 
„Salubritatea orașului re. 
clamă intensificarea preo
cupărilor edililor și cetățe- 
nilor11, publicat în „Steagul 
țoșu" nr. 8538, conducerea 
sectorului 
comunală
E.G.CX. Petroșani, 
cut cunoscute, printre alte
le, următoarele :

,Ă-’eie relatate în articol 
sînt adevărate. Sectorul de 
gospodărie comunală al 
E.G.C.E. Petroșani a ince-

de gospodărie 
din cadrul 

ne-a fa

organele vizate răspund
put curățirea platformelor 
pe care sînt amplasate con
tainerele pentru reziduuri 
cu patru oameni, deși, in 
majoritatea cazurilor vina 
pentru aspectele necores
punzătoare semnalate nu re- 
t ine sectorului. După cură
țire, platformele . se dezin
fectează, lucru ce poate fi 

* constatat în străzile Oituz, 
Păcii, Uniri și altele.

In ceea ce privește spăla
rea străzilor, și această ac
țiune a fost începută, dar 
deocamdată nu se efectuea
ză decît în zilele în care 
permite temperatura.

Considerăm articolul pu
blicat de uri real ajutor, 
deoarece ați tratat obiectiv 
problemele, indicînd și cei 
vinovați pentru diferitele 
aspecte negative întîlnite 
în domeniul salubrizării o- 
rașului Petroșani și vă so
licităm să publicați în con
tinuare astfel de articole".

»

„CLAXONUL" A FOST 
RECEPȚIONAT

1 aptul că în orele 
vîrf în stația din fața 
lierului mecanic 
J.R.I.U.M.P. din Livezeni se 
aflau numeroși călători, 
iar adeseori autobuzele de 
Uricani și Aninoasa, fiind 
arhipline, nu opreau în sla- 
ția respectivă, a fost criti
cat in articolul „Un claxon 
de avertizare către E.T.P.", 
publicat în ziarul „Steagul 
roșu-1 nr. 8518. „Cele rela
tate sînt juste, se arată în 
răspunsul trimis redacției. 
Pentru a remedia situația 
relatată s-a luat măsura ca 
în fiecare zi un autobuz 
să plece la ora 15,30 din 
garajul de la lscroni pentru 
a transporta oamenii mun
cii care lucrează 
economice din 
stației mai sus 
„Claxonul" fiind 
nat, S-au luat măsuri.

de 
a le

al

în unitățile 
apropierea 
amintite**, 
recepțio-

din Petroșani, elev ia Li
ceul de mtui-.-â pin C'luj- 
Napixa.

• Dili primele zile alo 
acestei saptămîni, sătenii 
comunei Banița au înce
put curățirea terenurilor 
pentru fînațe. In vederea 
fertilizării pajiștilor 
acțiune ce va fi declanșa
tă săptâmina viitoare — 
consiliul popular curmi, 
nai a procurat o cantita
te de 10 000 kg îngrășă
minte chimice care se 
distribuie posesorilor de

înterenuri agricole, 
funcție de cerințe.

• O comunicare pe a. 
dresa Direcției comer
ciale municipale: răcori
toarele și dulciurile au 
mare căutare la Lupeni. 
Q demonstrează, între 
altele, și faptul.că unita
tea nr. 165 — de cofe
tărie și patiserie — și-a 
depășit planul da vinzări 
pe luna 
de lei. 
cantități mai mari 
pepsi, apă tonică, 
si alte răcoritoare.

putea dubla depășirile de 
pian" — spunea Jucrutoa- 
rea șefă de unitate 
ria Oprița.

• 24 de tineri de
C.M.V.J. au plecat 
tr-un schimb de experien
ță, la uzinele Electropu- 
tere Craiova, Combinatul 
chimic Ișalnița și Între
prinderea de transforma
toare Băilești. Timp de 
trei zile, ei vor vizita în
treprinderile amintite, 

îmbogățindu-și experien
ța în domeniul activității 
poiiticO-edueative.

Ma.

la 
î ri

• La unitățile comer
ciale C.P.V.l.L.F. din o- 
rașul Petrila au sosit di
ferite produse de seră : 

salată, gulii, castraveți și... 
garoafe. Am dori ca aseme
nea produse să poală fi 
găsite în toate unitățile de 
legume-fructe din Valea 

: Jiului.

Rubrică redactată d e
Anton HUFFMAN
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martie cu 600 000 
„Dacă am primi 

de 
ci co
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In obiectiv, corectitudinea călătorilor
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Ne-am aflat zilele trecute, împreună cu controlori 
de bilete de la A.U.T.L. și lucrători de miliție, consti-, 
tuiți în echipe, pe cîteva trasee ale transportului în co
mun din municipiu. Obiectivul urmărit: corectitudinea 
călătorilor (cunoscut fiind de cititori faptul că de disci
plina mersului autobuzelor ce servesc transportul 
comun ne-am ocupat cu alte prilejuri și promitem 
o vom face și. in continuare). Ce am constatat ? .

s-a văzut obligat să accep
te prezentarea feței... inco
rectitudinii. Citim : „Vala
bil de la 26 octombrie 1979 
pînă la 24 noiembrie 1979“. 
Oare părinții din Filiași știu 
că Dan circulă fraudulos pe 
autobuzele transportului în

călătorilor, mulți dintre ei 
navetiști, au prezentat civi
lizat biletele și abonamente
le la control. Printre ei s-au 
aflat însă și doi tineri care 
au încercat să călătorească 
fără.... E vorba de Macedon 
Țărmure si Dumitru Ilie. La 
insistențele controloarei, cei 
doi au căutat s-o scalde. Ba

,,Cea mai Xrumoasă scară...'4

CEI CE REPREZINTĂ 
MaRTA MAJORITATE

Marea majoritate a călă
torilor controlați au prezen
tat bilete ori abonamente de 
valori corespunzătoare dis- 

■ tanței pe care circulau. Re- 
i ttectînd înțelegerea de că

tre masa, largă a călătorilor 
a Obligației de a prețui 
serviciul pe care semenii 
noștri ni-1 fac cu eforturi 
și însemnate cheltuieli ma
teriale, această poziție este 
in același timp dovada con
științei civice, a corectitu
dinii Și educației fiecăruia.

GESTUL NEFIRESC, 
IZOLAT

„Biletul dv. sau o legitima
ție". „Nu am". „Mai căuțațî".. 
„Nu am, v-am spus. Ce ă- 
tîta insistență pentru ' un 
leu ?... Pentru_ un^leri," d-le. 
Poftim, plătesc 40 de lei*. Și 
a plătit 40 de lei pentru uri 
bilet de un leu pe care nu 
l-a cumpărat cînd trebuia.
■gKBȘBBKasesaBaBanaeaașes

mai 
de

Din păcate însă, s-au 
Jntîlnit și unele cazuri 
excepție..,

...Autobuzul de pe traseul 
Aeroport — Piața Victoriei 
parcurgea calea întoarsă. 
Din ambele capete ale ma
șinii, controlorii au început 
să-și exercite îndatorirea. 
Firescul, corectitudinea că
lătorilor, dominau. La mij
locul autobuzului însă, un 
tînăr îngrijit îmbrăcat și vi
guros, Constantin Murg, e- 
iev în anul IV la Liceul in
dustrial, începe o „mișcare" 
pripită, în „răspăr*, din fa
ță spre ușa a doua a auto
buzului. „Gestul" nefiresc, 
izolat, este ușor observat. 
„Biletul dv.“, „Păi, nu mă 
lăsați să cobor ?". Absența 
biletului de călătorie, inco
rectitudinea erau evidente.

DIALOGURI PENIBILE

Intr-un alt autobuz a fost 
identificat, fără bilet sau a- 
bonament, Gheorghe Zălog, 
după cum spunea, încadrat 
la întreprinderea de trico
taje Petroșani. Am auzit;

( Semne de
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Mureșan, Șuzane
Relev, 
loca- ; 
n-a a 

hotărât 
, i zil

nică a casei scării pe baftă 
de grafic. - ~ ;

Fiorea NEACȘU, 
administratorul asociației 
de locatari nr. 12 Fu peni

...este deviza sub care 
a început o vie întrecere 
între locatarii blocului. 
L4 din Eupen i. Toate fa
miliile din blocul respec
tiv au hotărî t să contri
buie la pavoazarea scă
rii pe care locuiesc, eu 
tablouri, flori, perdeluțe. 
Inițiatoarele acestei ac
țiuni sînt Maria Spăta
rii, Florina Ionescu, Ma_

ricina
Negrușa și altele, 
totodată, inițiativa 
tarilor din scara a 
blocului care au 
să asigure, curățenia

comun de luni de zile? Dar că lucrează la LM. Uricani 
și că au uitat acasă legiti
mațiile, ba că acum se duc 
la mîpă să se încadreze în 

. „Cauzele" invocate,
nu an reușit să justifice'in
tenția lor de a se sustrage 
de la plata călătoriei. „Gra
tuit" a încercat să călăto
rească de la Petroșani la 
paroșenî și . loan Lingurar, 
încadrat în muncă . la 
I.R.LU.M.P., Ion Vădan a că
lătorit tot în mod fraudulos 
de la Uricani pînă la Vîs- 
coza Lupeni. Studentul Mi
hai Gh. Nastasia a prezen
tat un abonament cu plată 
lunară pentru călătorii ne
limitate valabil în orașul 
Petroșani pentru o distanță 
de pînă la 5 km. E drept 
că n-a depășit distanța, dar 
abonamentul (cu preț redus 
pentru elevi, studenți și mi
litari în termen) era expirat 
încă din 3 februarie a.c., 
posesorul lui circulînd 
tăihînî în șir fraudulos.

Spre regretul nostru opi
nia unor călători este 
ori contrară normelor eticii 
și echității socialiste, 
dacă n-a scos bilet, sărăceș
te autobaza?" — am auzit.

organizația A.Ș.C. de la in
stitut ? In ce ne privește, ăm Jnm 
informat conducerea institu- muncă, 
tuliți înainte de inserarea 
acestor rînduri. Ni s-a spus 
că s-au luat și se vor mai 
lua unele măsuri. Așa cum 
prevede legea, redacția tre-

,,Vin imediat 44

Raid ~ anchetă pe traseele transportului

Penibil I Tot 40 de Iei â plă
tit, după un dialog la fel 
de penibil, și călătoarea 
Mari® Șișcă, care, urcînd în 
autobuzul de pe traseul Pe
troșani •— Uricani îri stația 
Coroești, nu a „reușit* să 
scoată bilet pînă la Iscroni, 
deși s-a aflat Ia un metru 
de taxatoare.

FAȚA INCORECTITUDINII

Pe un alt autobuz aflat în 
cursă din cartierul Aeroport 
spre Piața Victoriei, a venit 
rlndul călătorilor Dorin Vă- 
siliu, Constantin Jurcă, Ga- 
vjil Popovici, Dan Mărdălă- 
iescu, toți studenți la Insti
tutul de mine. Dialogurile 
între controlorii de bilete și 
călătorii incorecți au conti
nuat. Toți palru nu au pu
tut prezenta nici bilete, nici 
abonamente valabile. Prin 
transparența unei mape din 
plastic ain citit: „Abona
ment cu plată lunară. Nume
le : Dorin Vasiliu. Calitatea : 
student I.M.P. Se legitimea
ză cu... eliberat de... Fi
liași". Plutonierul major Ion 
Niculescu i-a cerut călăto- 
rului să arate și cealaltă 
față a abonamentului. După 
stăruitoare și penibile insis- 

. tențe, călătorul fraudulos

buie să fie informată asu
pra acestor măsuri pentru a 
le aduce la cunoștința opi
niei publice.

Am mai constatat că ele
vii Ion și Gheorghe Căpra- 
ru -călătoreau împreună cu 
uri singur abonament. După 
ce a prezentat controlorului 
abonamentul valabil, Ion a 
încercat „să-l paseze" prin
tre călători lui Gheorghe, 
care nu avea abonament și 
nici bilet. Fără succes, însă.

Autobuzul nr. 2849 a por
nit din Piața Victoriei a- 
vînd ca punct terminus o- 
rașul Uricani, • Majoritatea

pe care l-am
Utilitatea chioșcului de 

desfacere a preset ți re
vistelor de lingă’ cinema
tograful Unirea din carti
erul Aeroport Petroșani 
este de necontestat. Sînt 
însă unele cazuri cînd cei 
ce se deplasează la acest 
chioșc să cumpere ziare 
se întorc acasă cu mina 
goală. Aceasta deoarece 
deseori, dimineața, după 
ce sosește mașina cu pre
sa, apare un afiș pe 
scrie „Vin imediat", 
plus, duminica, sute 
locuitori din cartier
vor să cumpere „Scînteia", 
„Drumul socialismului" și

care 
tiu
& 

jpw.
6* 

în.

săp

un e-

„Ce

i . . rM«l nostru (și în alte împrejurări) arii consta
tat ca unii cetățeni, îndeosebi tineri încearcă (și une
ori reușesc) să călătorească în mod fraudulos. Cum e 
și firesc, și logic, organele de control le aplică acestora 
amenzi conform normelor stabilite.' Se impune însă ca 
în asemenea cazuri să-și spună răspicat cuvîntui călă-

■ tor!Â c?r.ocli care să combată cu vehementă atitudinile 
străine eticii și echității socialiste. Nu de alta dar pla- 

. ta seixiciului făcut e o chestiune de etica, de omenie 
și respect față de semeni.

oxi reușesc) să călătorească în mod fraudulos. Cum

întrebare
SE AȘTEAPTĂ VARA? 

I Marea majoritate a ce- 
I tâțenilor din Petroșani 
| locuiesc în blocuri eu a- 
I parlamente confortabi

le și baie. Cu toatd a- 
cestea, cei ce doresc să 

Ifacă o baie de aburi se 
duc la baia orașului. Dar, 

Idupă cum ne informează 
minerul pensionar loan 

. Știber, la baia respecti
vă sînt unele neajunsuri 

I ce dăinuie de mai multă 
I vreme. Ușa de la intra. 
| re nu se închide de mai 

multă vreme, iar în ves. 
I tiare șț chiar în baie e 
I frig. Pînă și personalul 
i de servire a lucrat în zi

lele friguroase încotoș- 
naănit în haine groase, 
iar persoana care elibe- 

i rează bilete avea și un 
reșou în priză Să-i ți
nă de cald. Pe cînd re
medierea neajunsurilor ?

O SUGESTIE. In 
de 27 martie a.c. în 
tele complexului 
mercial din Vulcan, un
de se află și restauran
tul „Perla", se găseau 
două containere aproape 
goale. Terenul din ju
rul containerelor era în
să plin de hîrtii, sticle 
ciobite și reziduuri pro
ven ite de la unele uni
tăți comerciale ampla- 

1 sate aici. Faptul denotă 
că nu toți lucrătorii de 
aici țin ia igiena și es- recepționat 
tetica din jurul unității (D.C.).

I
I
I
!
j sa I caI ai*Q

ziua 
spa- 
co-

în care muncesc. N.ar 
fi ulii ca atît spațiile 
verzi, trotuarele și tere
nurile din apropiere să 
fie luate spre gospodă
rire în ...păstrarea lucră
torilor unităților comer
ciale și cooperatiste am
plasate aici ?

SE TRECE PE RE
CEPȚIE ? Este cunoscut 
și lăudabil faptul că 
locuitorii de pe strada 
Zănoaga cu sprijinul 
primit de' la I.M. Băr- 
băteni, au înlocuit dula- . 
pii de la podețul ce tra
versează, în această par
te a orașului Lupeni, . 
Jiul de eșt. Podețul es
te însă cam înclinat, 
deoarece cablul de oțel 
care îl susține ar tre
bui întins sau chiar 
schimbat, fiind ruginit. 
Pentru a se evita unele 
accidente, ar mai trebui 
fixat pe, marginile po
dețului (măcar spre mij. 
locul apei), un parapet 
din plasă de simtă. Su
gerăm aceste propuneri 
pentru a fi recepționate 
la Consiliul popular 
peni și rezolvate de 
Bărbăteni, deoarece 
aici trec, în marea 
majoritate, muncitori ai 
minei respective, pre
cum și cetățenii cu 
gospodării individuale 
din împrejurimi. S.a 

semnalul ?

Se pare că această ima
gine ș-ar vrea de... profi
laxie! Altfel nu ne expli
căm intenția „autorilor" de 
a ține, de .mai multă vre

Raid — anchetă realizat de 
Toma fAȚARCA 
Dumitru CRIȘAN

I

I 
I
I
I
I

me, acest container la nu
mai un metru de blocul 

Ș nr. 13 din strada Saturn 
î —- Aeroport, Locatarii au 
ș sesizat această „stare" ce- 
; lor din resortul respectiv 
j și ca măsură, li s-a propus 
i să... se mute in altă parle! 
î .. Ce-i drept, e mai ușor 
i să se mute locatarii din cî- 
: .teva apartamente în altele 
; mai depărtate de... citeva

containere, decît să se 
„muie" 1 (un) contai
ner la o distanță cit de 

1 . cit convenabilă „savurării" 
unui aer sănătos, de... 
deal, în locul „izului" de 
reziduuri. Cum, de altfel, 
este mai greu să se „eli
bereze" un container de 
o tonă și ceva decît..; de 
ceea ce fămîrie împrejurul 
lui.

Aceasta, probabil, pen
tru înlocuirea llorilor... O- 
ricum verdele smaragd de
ranjează clacă e... 
Optică interesanta, 
nă de luat în seamă 
la alte blocuri. Oare 
podarii" care oferă 
de priveliști, cu tot 
dinsul, pe unde locuiesc?! , 
Data viitoare îi căutăm ! j 
Poate ne împărtășesc din I 
experiența lor... (I. Liciu) i

„uni"., 
dem- 
Și Pe 
„gos- 
asilei 
dina-

care 
In 
de 

care

un afiș 
dori dispărut
„Steagul roșu", ziare 
apar și în această zi, 
pot s.o facă decît de 
celelalte chioșcuri din 
raș deoarece, potrivit 
rarului, acesta este 
chi6.

Sugerăm ideea ca și la 
acest chioșc să se fixeze 
un program similar cu al 
celorlalte chioșcuri, fapt 
ce ar mulțumi pe deplin 
locuitorii din acest mare car
tier. Am mai dori ca pro
gramul respectiv să fie 
respectat cu rigurozitate.

Titu CORNEA,
Petroșani — cartierul 

Aeroport

De ce lipsesc unele produse?
In ultimul timp, în re

țeaua unităților comercia
le de desfacere cu amănun
tul din orașul Petrila se 
face simțită lipsa unor 
produse. Este vorba de bo- 
iaua dulce, apa minera
lă îmbuteliată la Borsec 
și alte stațiuni din țară. 
Uneori,, pîinea oferită spre 
vînzare nu este proaspă
tă. La bufetul din incinta 
I.M. Petrila trec luni în
tregi fără să găsești apă 
minerală. Cu ani în ur-

mă în orașul nostru exis
ta o sifon ărie, care a fost 
desființată în mod inexpli
cabil. Credem că ar fi 
bine să se redeschidă a- 
ceastă sifonărie.

Cu speranța că publi
carea scrisorii noastre va 
duce la rezolvarea pro
blemelor ridicate în rîn- 
durile de mai sus, vă mul
țumim pentru sprijinul 
pe care ni Lăți acordat- i

Un grup de cetățeni și 
gospodine din Petrila
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• GHEORGHE MO. 
JOATCA, Cîmpu lui : Neag: 
Potrivit prevederilor art. 
8 al Legii nr. 5 din 30 iu
nie 1977, pensia pentru li. 
mită de virstă a țăranilor 
cu gospodării 
din zonele 
vizate, cazul Uricaniultii, 
este de 160—400 de lei 
lunar și se stabilește in 
raport cu perioada de con
tribuție individuală: la 
fondul de pensii și de va
loarea produselor livrate 
anual la fondul de stat. 
Cum dv. nu menționați a. 
ceste date, ci doar perioa
da în care ați contractat 
animale cu statul și vîrs- 
ta ce o aveți, nu vă putem

Răspundem cititorilor

individuale 
necodperati-

da un răspuns precis. Pen
tru lămuriri mai detali
ate, adresați-vă comisiei 
de pensii și asigurări so
ciale a țăranilor eu gos
podărie individuală din 
zonele necooperativizate, 
constituită pe lingă-consi
liul popular Uricani.

VIOREL AVRAM, Vul
can: In astfel de cazuri se 
impune o intervenție prom
ptă, de opinie colectivă și 
din partea călătorilor. Con
ducerea A.U.T.L. a analizat 
conținutul' sesizării pe care 
ne-ați trimis-o și. ne-a asigu
rat că va lua măsuri pentru

o mai bună ritmicitate, a 
transportului in orele de 
vîrf;

PETRU GĂINA și UN 
GRUP DE CETĂȚENI, Petrh 
Ia : înființarea liniei . de 
transport în comun Aero
port Petroșani — Lonea s-a 
făcut la cererea navetiștilor 
mineri care locuiesc în Pe
troșani și lucrează pe patru 
schimburi. înainte de aceas
tă reorganizare, cetățenii 
care călătoreau spre Petri- 
la din. Aeroport trebuiau să 
schimbe autobuzele în Pia
ța Victoriei. Nerespectarea 
întocmai a graficului de

circulație se dator.ește, de 
cele mai multe ori, pe acest 
traseu, barierei de la linia 
C.T.R. din dreptul Tunelu
lui. Petrila.

NICOLETA DRAGOMIR, 
Petroșani: Problema pe care 
ați ridicat-o a fost clarifica
tă la intervenția noastră, de 
către Fabrica de produse 
lactate Petroșani, care prin 
adresa nr. 218 din 1 martie 
a.c., ne-a asigurat că „toată 
smîntîna fabricată în data 
de 31 ianuarie 1980 și livra
tă rețelei comerciale în di
mineața zilei de: 1 februarie 
a avut parametrii calitativi 
prevăzuți pentru Întreaga 
cantitate".



Vineri, 4 Aprilie i9«ii4

Vizita de lucru a tovarășului
Nicolae Ceaușescu 
in unități agricole

(Urmare din pagina 1)

Elicopterul survolează 
în continuare mănoasele 
cim'pii din sudul județului 
Ilfov, oprindu-se p ■ unul 
din te orturile C.A.P. Căs
cioarele (comuna Cliirnogi). 
Și aici lucrările pregăti
toare pentru însămînțarea 
unei mari suprafețe cu
floarea-soarelui sînt în
toi. Arăturile s-au efectuai, 
bine, adinei, deși și aici
se constată cantități de
coceni nestrînși.

Secretarul general al 
partidului- se interesează 
de mersul lucrărilor pre
gătitoare pentru celelalte 
culturi, în special pentru 
fasole, cerînd să se ia mă
suri si pentru trecerea cît 
mai grabnică la această 
operațiune.

Următorul popas, la fer
ma Valea Roșie (comuna 
Ulmeni), specializată în 
cultivarea mazărei, îi sur. 
prinde pe mecanizatorii și 
lucrătorii acestei unități 
în timpul însămînțării u- 
nei tarlale cu mazăre. Ur
mărind cum se desfășoară 
însămînțarea mazărei, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
recomandă ca semănătorile 
să fie reglate , pentru Ca 
sămînța să pătrundă mai 
adine în soi.

Vizita de lucru continuă 
apoi în județul Ialomița, 
pe terenurile C.A.P. Ni. 
colae Bălcescu. Aici, lu. 
oratorii și mecanizatorii

raportează secretarului ge
neral al partidului că lu
crările sînt concentrate în 
acest sector pentru pregă
tirea însămînțării sfeclei- 
de.zaliăr și că ele se des
fășoară bine.

Info, mind că sîmbătă 
vor începe însămînțărila, 
mecanizatorii asigură, tot
odată, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu că anul 
acesta se estimează o re. 
coltă de 60 tone, la hectar, 
față de 47 tone, anul tre
cut.

Pe terenurile C.A.P. 
Potcoava (comuna Indepen. 
dența), următorul obiectiv 
vizitat, se constată că o 
parte din pămînt este încă 
nearat, că și aici cantități 
mari de coceni de porumb 
nu au fost strîn'și la timp, 
ceea ce reclamă operațiuni 
suplimentare de sfărîmare 
a cocenilor.

Adresîndu-se gazdelor, 
tovarășul Nicola e 
Ceaușescu Ie atrage aten
ția că sînt întîrziați cu 
lucrările, că trebuie să ac
ționeze rapid pentru a tre
ce cu toate forțele la în- 
sămînțări.

Și !a C.A.P. Progresul, 
ultimul obiectiv al vizitei 
de lucru, se constată întîr- 
zieri, unele suprafețe ne- 
fiind încă arate. Alte te. 
renuri, pe care s-a lucrat 
intens, sînt gata pentru în. 
sămînțări. Șeful de fermă 
Marin Sin îl asigură pe se
cretarul general al parti.

dului că, începînd chiar 
de vineri, vor fi insămîn. 
țațe 80 ha eu floarea-soa
relui.

Și aici, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cere să se ia 
măsuri pentru a se grăbi 
ritmul lucrărilor Ia toate 
culturile, să se asigure, 
totodată, lucrări de calita
te.

Ea încheierea vizitei, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
a recomandat ministrului 
de resort, organelor jude
țene și locale de partid să 
ia toate măsurile necesare 
pentru mai buna organiza
re a muncii, pentru depă. 
șirea cît mai grabnică a 
rămînerilor în urmă, pen. 
tru desfășurarea în ritm 
accelerat și în bune condi
ții a campaniei de însă, 
mințări. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut, în a. 
cest sens, să fie folosite 
din plin, la întreaga capa
citate, tractoarele și mași
nile agricole, să se consti
tuie schimburi permanente 
de noapte, să fie mobili, 
zați toți muncitorii, spe
cialiștii, cadrele de condu, 
cere din fiecare unitate, 
toți cetățenii comunelor în 
frunte cu primarii, inclusiv 
elevii școlilor să fie sus
pendate unele activități pe 
raza fiecărei comune pînă 
la încheierea campaniei 
de primăvară — campanie 
hotărîtoare pentru asigura
rea unor recolte bogate în 
acest an.

Autobaza T. A. Petroșani 
aduce la cunoștința publicului călător că in 
conformitate cu prevederile Decretului 
150/1979 în acest an ora oficială de vară 
se aplică în perioada 6 aprilie 1980 pînă 
la 28 septembrie 1980.

In această perioadă nu intervine nici o 
modificare în mersul curselor de călători, a- 
cestea se desfășoară în continuare cu res
pectarea orelor prevăzute în graficele de 
circulație.

Distincții acordate 
consiliilor populare 

fruntașe
(Urmare din pagina I)

vasna, Tichilești, judelui 
Brăila, Drăcșeni, județul Te
leorman, Lenauheim, jude
țul Timiș, Nicolae Bălcescu, 
județul Bacău, Vama, jude
țul Suceava, Ștefești, jude, 
țul Prahova, Sarmizegetusa, 
județul Hunedoara și Merei, 
județul Buzău; pe locul V 
—■ consiliile populare ale 
municipiilor Tîrgu Mureș 
și Lugoj, orașelor Rădăuți 
și Copșa Mică; pe locul 
VI — consiliile populare ale 
orașelor Marghita și Vaș- 
cău; pe locul VII — consi
liile populare ale orașelor 
Blaj și Isaccea; pe locul 
VIII — consiliile populare 
ale orașelor Filiașî și Topo- 
loveni; pe locul IX — con. 
siliul popular al orașului 
Solea; pe locul X — consi
liul popular al orașului Tîr
gu Frumos; pe locul XI —

consiliul popular al orașu
lui Băile Tușnad.

★
Pentru rezultatele deosebi

te obținute în anul 1979 în 
întrecerea socialistă între 
consiliile populare munici
pale, ale sectoarelor muni
cipiului București, orășe
nești și comunale privind 
îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan, social- 
culturale, buna gospodărire 
și înfrumusețare a localită
ților, prin. Decret preziden
țial au fost conferite „Ordi
nul Muncii" clasa I — loca
lităților care s-au clasat pe 
locul I; „Ordinul Muncii" 
clasa a Il-a — localităților 
clasate pe locul II; „Ordi
nul Muncii" clasa a IlI-a — 
localităților care s-au clasat 
pe locul III, iar celor clasa
te pe locurile IV-XI —- „Di
ploma de onoare",

(Agerpres).
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PETROȘANI — 7 No- | 
iembrie 5 Nick. Carter, . 
superdețectiv ; Republica: I 
Omul păianjen: Unirea: ‘ 
Moartea pe Nil, seriile I 
I-II. I

PETRILA : Iphigenia, ■
seriile I-II. I

LONEA: Teatrul cel . 
Mare. ' I

ANINOASA : Plopii de 1 
la marginea satului. !

VULCAN — Luceafărul |
Popeye marinarul. ■

LUPENI — Culturali | 
Safari Exprf', MuiCcilo- , 
resc : Dacă vei pleca. •

URICANI : Speriați-I pe I 
compozitor. |

Prezențe
CARACAS 3 (Agerpres). 

La 2 aprilie, a avut loc un 
schimb de mesaje între 
președintele Republicii So. 
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, șț Luis 
Herrera Campins, pre
ședintele Republicii . Ve
nezuela, ou prilejul pre. 
zenței la Caracas a minis, 
teului secretar de stat 
Vasile Pungan, trimis spe
cial al șefului statului ro
mân.

Din partea președintelui 
României s-au transmis 
cele mai cordiale urări de 
sănătate și fericire perso
nală președintelui Vene-

românești
zuelei, de progres și pros
peritate poporului vene- 
sueiean prieten.

Președintele Luis Her
rera Campins a mulțumit 
în modul cel mai călduros 
pentru mesaj, adresînd, la 
rîndul său, cele mai sincere 
urărj de sănătate și ferici, 
re personală președintelui 
Nicolae Ceaușescu, de bu
năstare și progres poporu
lui român.
. Șeful statului veneaue. 
lean a exprimat, totodată, 
sentimentele de știmă și 
considerație pe care le 
nutrește față de șeful sta
tului român.

TV
16,00 Telex.
16,05 In direct de la Po

litehnică.
16,30 Emisiune în liml»a 

germană.
18.20 Republica Populară 

Ungară — 35 de 
ani de 1® eliberare.

18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,25 Pentru un consum 

rațional de energie 
electrică, termică 
și gaze naturale.

19,35 Cu răspundere și 
cu toate forțele 
— Ia cea mai grab
nică dintre lucrări
le acestei- primă
veri : semănatul.

19,45 Film artistic : Mân
drim Premieră pe
țară. Producție a
studiourilor fran-

întreprinderea comercială de stat 
alimentara și alimentație publică 

Petroșani 
încadrează de urgență :

prin concurs
— jurisconsult
Concursul va avea loc în ziua de 9 mai 

1980.
Doritorii vor depune cereri scrise la Bi

roul personal pînă la data de 8 mai a.c.
Pentru relații suplimentare se pot adre

sa la sediul întreprinderii, strada Republicii 
nr. 90, compartimentul personal.

Mica publicitate
VIND casă, cartierul Oîr- 

beșți, strada Bucegi nr. 10 
Petroșani (zonă nedemola- 
bilă) telefon 41970, orele 
14—21. (305)

PIERDUT carnet student 
pe numele Homeaga Tudor 
eliberat de I.M. Paroșeni. 
Se declară nul. (303)

coze.
21,25 Cîntă Romica Pu-

I ceanu. : /
I 21,35 Telejurnal.
i RADIO |
I 13,00 De la r la 3. !
115,00 Student-club. »

16,00 Radiojurnal. |

116,20 Coordonate econo
mice.

16,40 Șlagărul românesc

Iprin decenii.
17,00 Buletin de știri.

COLEGIUL, întregul co
lectiv al redacției noas
tre este alături de îndu
rerata familie care a su
ferit o grea pierdere prin 
încetarea din viață, la 
Deva, a celui care ne-a 
fost coleg de breaslă, to
varăș apropiat,
VASILE MANLUP DAN 
Sincere condoleanțe fa
miliei îndoliate.

17,05 Muzică populară.
17,20 Pentru patrie.
18.00 Orele serii.
20,00 Folclor muzical din 

zona Gorjului.
20,15 Semnale cu adresă.
20,45 Cadențe sonore.
22,00 O zi într-o oră. *
23,00 — 3,00 Non stop

I
DUMINICA, 6 APRILIE

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

copii „Intîmplări din 
țara curcubeului". E- 
pisodul 4.

10,00 Viața salului.
11,45 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei.
13.00 Telex.
13,05 Album duminical : 

Umor și muzică.
14,00 Popeye marinarul — 

desene animate.
15,80 Fotbal: Corvinul Hu

nedoara — F.C. Bihor 
în divizia națională 
B. Transmisiune de 
la . Hunedoara.

17,15 Șah: Rubrică realiza
tă și prezentată de 
maestra internațională 
Elisabeta Polihro- 
niade.

17.30 Film serial : „Linia 
maritimă Onedin". E- 
pisodul 8.

18,20 Ziua sănătății — E- 
misiune de Ion Sava.

18,40 Micul ecran pentru 
cei mici.

19,00 Telejurnal. ’
Cu răspundere și cu 
toate forțele la cea 
mai grabnică dintre 
lucrările acestei pri
măveri : Semănatul.

19.20 Antena „Cîn tării 
României".

20.20 Film artistic: Rondul 
de noapte. Premieră 
pe țară. Producție a

. studiourilor franceze.
21,45 Telejurnal.

LUNI, 7 APRILIE

16 00 Emisiune în limba 
maghiară.

18.50 1 001 de seri.
19,00 Telejurnal
19.20 Cu răspundere și cu 

toate forțele — la cea 
mai grabnică dintre 
lucrările acestei pri
măveri: Semănatul.

19.35 Dosarul energiei.
19.50 Cadran mondial.
20,10 Orizont tehnico-știin- 

țific.
20.40 Roman-foileton : La

răscruce de viaturi. 
Producție a televiziu
nii engleze. Episodul 1

21.35 Telejurnal.
MARȚI, 8 APRILIE

10,00 Teleșcoală.
11,00 Film serial: Dalias — 

Compania petrolieră 
Ewing. Reluarea e- 
pisoduiui 31.

11.50 Telex.
16 00 Telex.
16,05 Statornici pe acest 

pămînt.

16.25 Curs de limbă engle
ză.

16,45 Din țările socialiste,
17.10 Arii din opere și ope

rete.
17,40 Clubul tineretului.
18.25 Revista -social-politică 

T.V.
18,50 1 001 seri.
19,00 Telejurnal.
19.25 Cu răspundere și cu
.’.V.V.V.W.VAWJ^AW/AWAW.W.VAWAW,",

PROGRAMUL Țy

toate forțele — la cea 
mai grabnică dintre 
lucrările acestei pri
măveri : Semănatul.

19,40 Muzică populară.
19,55 Seară ds teatru : Un

chiul Vania de A. P. 
Cehov.

21,35 Telejurnal.

MIERCURI, 9 APRILIE

16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16,25 Curs de limba germa

nă.
16,45 Almanah pionieresc. 
17,05 Pe teme economice.

17,25 Forum cetățenesc.
17.50 Tragerea pronoexpres.
18,00 Fotbal: Olimpia Sa- 

tu Mare — Politehni
ca Timișoara (repriza 
a II-a). Transmisiune 
directă de la Satu 
Mare.

18.50 1 001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,20 Cu răspundere și cu

toate forțele — la cea' 
. mai grabnică .dintre 

lucrările .acestei pri
măveri : Semănatul.

19.30 Noi, femeile I
20,10 Telecinemateca Ciclul 

Mari actori. Proprie
tate condamnată. Pre- 
.inieră pe țară. Pro
ducție a studiourilor 
americane.

21,50 Telejurnal.

JOI, 10 APRILIE
16,00 Teleșcoală.
10.30 In direct de la Poli

tehnică.
11,00 Roman foileton : La 

răscruce de vînturi. 
Reluarea episodului 1.

11,55 Telex.
16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală. s
16.25 Curs de limbă rusă.
16.45 Itinerare turistice. 
17,05 Viața culturală.
18,15 Fotbal internațional.
18,35 Film serial pentru co

pii: Sindbad marina
rul.

19,00 Telejurnal.
19.25 Cu răspundere și cu 

toate forțele —ja cea 
mai grabnică dintre 
lucrările acestei pri
măveri : Semănatul.

19.45 Ora tineretului.
20,40 Memoria documente

lor.
21,05 Muzica e Viața mea. 
2L,35 Telejurnal.

VINERI, 11 APRILIE
16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16.30 Emisiune în. limba 

germană.
18.25 tragerea loto.
18,35 La volan: .
18,50 1 001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,20 Cu răspundere și cu . 

toate forțele — ia 
cea mai grabnică din
tre lucrările acestei

primăveri: Semăna
tul.

19.35 Dosarul resurselor re- 
folosibile.

19.50 Film artistic: Adevă
ratul drum. Premieră 
pe țară. Producție a 
studiourilor america
ne.

21,25 Treizeci și două de a- 
notimpuri,

21.50 Telejurnal.
S1MBATA, 12 APRILIE

9.30 Curs de limbă spa
niolă.

9.50 Cenaclul literar telc- 
școală.

10,15 Publicitate.
10.20 Telecinemateca (relua

re).
1-2,00 Concert educativ. ■
13,00 Mozaic cultural-artis- 

tic-sportiv.
18.35 Săptâmîna politică.
18.50 1 001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.20 Cu răspundere și cu 

toate forțele — la ce.a 
mai grabnică dintre

lucrările acestei primă
veri : Semănatul.

19.35 Teleenciclopedia.
20,05 Film serial: Dallas — 

Compania petrolieră 
Ewiiîg. Episodul 33. '

20.55 Varietăți muzicale.
21.35 Telejurnal.

KEUACȚIA Șl ADMlNlSTliAȚlA: Petroșani, sir. Republicii, M. 90, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secții), 1U A14L L; lipograha < « . sir. Republicii, or. oi


