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r Cadru exigent pentru 
întărirea ordini și disciplineiPrin intermediul presei - și radioteleviziunii, a fost dat publicității Decretul Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, prin care se instituie reguli exigente privind exploatarea șl întreținere* instalațiilor, utilajelor și mașinilor, întărirea ordinii și disciplinei în muncă în unitățile cu foc continuu 

sau care au instalații cu grad ridicat de pericol în exploatare. Alături de . programele de activitate, de măsurile politice și tehnico-organizatorice luate de conducerile colective, de organizațiile de partid 
în acest început de an, noul și importantul act normativ vine să contribuie la asigurarea condițiilor necesare pentru buna desfășurare a procesului de producție, pentru garantarea funcționării în deplină siguranță a mașinilor și instalațiilor, pentru prein- tîmcmarea oricăror cauze generatoare de accidente tehnice, avarii, întreruperi ale activității productive eu pierderi de producție. Mai mult de atit, legiferîndu-se acest cadru exigent de întărire a ordinii și disciplinei, de manifestare plenară a atitudinii înaintate în muncă și a intransigenței față de lipsuri din partea fiecărui om al muncii — în calitate de proprietar al mijloacelor de producție, producător și beneficiar al valorilor materiale create de societate — se creează în colectivele întreprinderilor, ’ Ia toate locurile de desfășurare a activității productive, o atmosferă de înaltă răspundere muncitorească și angajare pentru realizarea exemplară a sarcinilor de plan din acest nou an al cincinalului calității și eficienței.în colectivele întreprinderilor miniere și a celor de preparare a cărbunelui, în celelalte unități economice cu foc continuu sau cu procese tehnologice complexe și instalații cu grad ridicat de pericol în exploatare din Valea Jiului, Decretul 400, intrat în vigoare la 1 ianuarie 1982, a fost primit cu viu interes. Minerii, electrolăcătușii, maiștrii și tehnicienii, celelalte cadre tehnice, toți oamenii muncii cu atribuții și responsabilități în organizarea și conducerea procesului productiv din subteran văd în rile dec retului, în fiecare capitol și articol ținutul său legislativ o nouă dimensiune

INDIVID - 
COLECTIVITATE

Consiliul de Stat 
al Republicii Socialiste România 

DECRET
privind efectuarea recensămîntului

animalelor domestice
Sporirea producției agricole șî, în mod 

deosebit, a producției animaliere, consti
tuie un factor de seamă în cadrul mă
surilor menite să asigure ridicarea con
tinuă a nivelului de trai al oamenilor 
muncii.

Fundamentarea măsurilor tehnico-or- 
ganizatoriee privind dezvoltarea zooteh
niei și creșterea producției animaliere, în 
conformitate cu liniile directoare ale 
dezvoltării econoniico-sociale a României 
pentru perioada 1981—1990 și stabilirea 
unei baze reale pentru elaborarea pla

nurilor cincinale și anuale și a progra
melor de autoconrlucere și autoaprovi- 
zionare teritorială impun obținerea unor 
Informații detaliate cu privire la struc
tura, caracteristicile și potențialul de 
producție al șepteiului. Astfel sînt ne
cesare date care să caracterizeze efecti
vul de animale pe specii, numeric, cali
tativ și pe grupe de vîrstă.

{Continuare in pag. a t-a)

înaltă răspundere față de soarta producției
Rechizitoriul drastic al ortacilor

deplinei securități o muncii, 
a adus. în discuția minerilor 
prezenți neajunsuri în folosi
rea acestei zestre tehnice, 
încălcări ale disciplinei teh
nologice, abateri de la nor
mele de protecție a muncii 
și de la Regulamentul de 
ordine interioară, toate cori-

rare (de fapt îi lipsea orice 
argument de justificare), Du
mitru Chiriac, ajutor miner 
de la sectorul I, om tinăr, în 
plină putere de muncă, «și 
recunoștea tacit vina. Recu
noștea, practic, că face ne
motivate, că-ritrece măsura 
la pahar, aceasta fiind, de

nu, ajutor miner la sectarul 
UI. Un om-problemă al co
lectivului din sector. Se face 
ți ei vinovat de a plăti tri- . 
but alcoolului și urmărilor 
nefaste ale lui. Amețit de 
aburii licorii lui Bachus, în
hăitat cu alți oameni iniăiți 
și cu același viciu, el a făcut 
de repetate ori scandal in 
familie, a alungat soția și 
copiii din casă, și ca să 
pună capac unor atari „bra
vuri" absentează, în mod re
petat, de la șut. Un cor de 
glasuri, glasuri ale ortacilor 
săi cinstiți și demni, au con
damnat cu asprime apucătu
rile lui nedemne, i-au amin
tit că legea, codul etiții și 
echității socialiste, colectivi
tatea din care face parte 
nu»i îngăduie la nesfîrșif ac
tele lui de abdicare de la 
demnitatea umană. Acestea 
au fost exprimate, chior de 
șeful său de schimb, minerul 
Nicolae Enache, om ds mare 
probitate profesională și res- ’ : <
pectat de ortaci, care l-a a- 
vertizat : „Paharul e plin, Pa
vele, și o singură picătură 
îl va revărsa, iar valul său 
te va scoate iremediabil și 
cu rușine în afara colectivu
lui minei". .

Dezaprobarea colectivului, 
înfierarea, pe drept justifi
cată, a apucăturilor de indis
ciplină și iipsă de răspun
dere în muncă are lui losif * 
Gherco, Nicolae G'urcan,

Sala de apel a minei Uri
cani, la ora venirii la poc- 
taj a minerilor din schim
bul 11. Aici, are loc acțiunea 
noastră de presă „Judecata 
muncitorească". Acțiuni simi
lare, organizate de comitetul 
de sindicat al minei au mai 
fost, dar judecata muncito
rească de ieri/ poartă am
prenta unor noi și deosebite 
exigențe determinate de a- 
pariția recentului Decret al 
Consiliului de Stat pentru 
instituirea unor reguli pri
vind exploatarea ți întreține
rea instalațiilor, utilajelor și 
mașinilor, întărirea ordinii și 
disciplinei in muncă in uni
tățile cu foc continuu sau 
care au instalații cu grad ri
dicat de pericol in exploatare. 
Așadar, în contextul aces
tor exigențe deosebite, loan 
Stoi, președintele comitetului 
de sindicat pe mină, făcînd 
un succint bilanț al gradului 
înalt de dotare tehnică de 
care dispune întreprinderea 
și prin aceasta subliniind po
sibilitățile reale ale colecti
vului pentru realizarea cu 
succes a sarcinilor sporite capul plecat, nescoțind 

acest an, în condițiile

La I. M. Uricani

stituind un evantai de piedici 
în îndeplinirea ritmică a 
producției planificate.

In spiritul unei combativi
tăți deosebite, muncitorești, 
care a purtat amprentele im
primate de 
tiv, ortacii 
chemat la 
certați cu 
plina, pe 
onoarea

noul oct norma- 
din brigăzi 
„bară" pe

fapt, cauza primei sale n.e- 
motivate din acest an făcută 
în ziua de 4 ianuarie. Din sală 
s-au auzit multe glasuri care 
cereau ca maistrul său de 
schimb, Costea, să-i arate 
deschis, fără menajamente, 
în fața colectivului toate lip
surile și actele de indiscipli
nă in care se complace D. 
Chiriac. Rechizitoriul maistru
lui, precum ,și al altor ortaci 
care au vorbit despre D. Chi
riac a fost scurt, aspru, dar 

. drept: „O ultimă șansă îi 
mai dăm — aceea de a nu 
mai greși niciodată". în con
secință, D. Chiriac ore de 
reflectat foarte serios între o 
fi sau a nu mai fi membru 
al acestui harnic colectiv, 
între a respecta normele, 
tumele scrise și nescrise muncii in subteran.

in
omeniei, 
socialiste 
către

A

prevede- din con- calitativâ
i 'Continuare in pag a 2-a>

Drumul frămintat al regăsirii

altul, Gheor-

de

' Ion.; VULPE

(Cont. în pag. a 3-a)

Cucuteni-Ră- împrejurimi.
docu- re- în-

Boca, vorba de materie meseria

iii-: 3
go a fă nu e .op, din Ijrigă- Botoșahi,

au 
.........  . cei 
ordinea șl dlsci- 

cei care umbresc 
colectivului. Cu 

nici 
un cuvint in propria-i apă-

riiirare că15 membri ai sînt din
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in abatajele I. M. I a- roșeni s-au obținut la finele anului 1981 cole mai înalte randamente- pe Vale la productivitatea muncii — de circa 10 tone pe post. La baza realizării record dul înalt folosirea riori a mecanizate de abataj. în imagine, brigada condusă de minerul Francisc Fazakas.

acestorstă :de mecanizare, la indici supe- compiexelor
Foto : Șt, NEMECSEK

Multa vreme, montarea acestui j a „gestat“ simplu carnețel de Mai precis, din de 3 decembrie, trecut, cînd or- sectorului V al minei Lupeni sărbățoV reau Revelionul muncii. Bucuria îi antrenase pe toți șefii de brigadă, u- nul singur, Dumitru Boca, într-un gest neînțeles atunci, a i'eluzat■ laurii laudelor. Am încercat să aflu cine este, de fapt, Dumitru Boca. Am întîlnit o surprinzătoare biografie a dinastiei muncitorești Boca. Patru mineri; Du. mi de■.a

portaj tr-un note.-- ziua ( anul taeii <

Cru, Vasile, Mircea, la Lupeni, un altul l'aroșeni; patru con- ătort auto, prin păr- Litoraiului, alți doi cooperatori, pe

plaiurile natale, botoșe- nene. Zece frați, toți a- șezați la casele lor, minerii și-au ales însă bărbăteasca meserie încă din tinerețe. La început, a venit în Vale fratele cel mare din Paroșeni, apoi ceilalți. Vasile, spre exemplu, are o vechime respectabilă pentru vîrs- ta sa — 21 de ani de subteran din 40.Despre Vasile Boca se spune ț:ă are miere pe buze. De cite ori ajunge la bătrîhi, aduce vreo doi-trei ortaci. .Cum zic unii îil glumă „nu vine eu riiioă de acas'“. Astfel, de cei zii

Dornești, zeși, din Cum ar fi Nicolae Ple.ș- ca sau un ghe Nițoi, din brigada lui Nicolae Rusu, care, „plînge și acum" după primul său forhaier, sau Nicolae Diu sau Vasile Zaharia. Majoritatea, tineri.— Nu e vorba miere, am vorbit cu ei omenește, nu le-am îndrugat Vreodată verzi și uscate. Dimpotrivă, le-am arătat care sînt greutățile vieții de miner, dar și avantajele. Majoritatea au rămas la ■ noi, la Lupeni, toți ar vrea să fie la sectoțul- V.— Fata c-ea mare a

clv. ar fi seascâ un București...— Rostul gă. părinți, s-o să lucre stația de degazare. acum îmi mulțtimește pentru sfatul bun.Nu trec prea mulți prin fața brigăzii lui Vasile cînd e cie. în gătiri, prea multe secrete pen-' tru ei. De ce, totuși, Vasile Bcca refuză laudele ?— Nu că le refuz,' să-l văd eu pe ăla, care nu-i place șa fie vorbit de bine. Altceva e. Or

vrut să-și surest prinei era lin -. am convin- la mină, la Și
atunci vredni- de pre- nu are

co
ala

numele dreptății, al 
al moralei noastre 
este judecat de 

ortaci și Pave! Căilea-

Constantin GRAURE

(Continuare in pag. a 3-a)

Din necesități zilnicela început vreau să că o concluzie se ; apariția ntului Decret pentru instituirea unor reguli privind exploatarea și întreținerea instalațiilor, utilajelor și mașinilor, întărirea ordinii și disciplinei în muncă în unitățile cu foc continuu sau care au instalații cu grad ridicat de pericol în exploatare constituie o cerință actuală, este izvorîtă din necesități reale ale producției materiale. Căci, trebuie să recunoaștem ca siguranța în exploatare-a instalațiilor, funcționarea fără stagnări a proceselor de muncă impune o -disciplină fermă, ordine desăvârșită, răspun-

spundesprinde clar : re
dere deosebită din partea tuturor celor care participă la activitatea productivă. Am. constatat însă, nu o dată, abateri de la această regulă, și este o excepție atunci cînd ele nu s-au soldat cu pierderi materiale, cu accidente umane chiar. De ce să fim îngăduitori atunci cu abaterile, cînd pierderile care urmează ’sînt ale noastre, ale tuturor ? .Apreciez xa foarte bine venit acest Decret, care precizează limpede. obliga-Ing. Gavrilă GABOR, șeful secției termomecanică, 

U. E. Paroșeni
iContinuare in pag a 2-a)

Cercuri pedagogiceIeri, în școlile din Valea Jiului, au avut loc cercurile pedagogice ale cadrelor de al ju- Des- ceri- -Lu-
didactice, organizate Inspectoratul școlar dețului Hunedoara, fășurate în două tre (petroșani și peni), pe specialități, cercurile pedagogice, care sînt un cadru de. analiză a rezultatelor obținute în primul trimestru,.... contri-

buie, prin schimburi de opinii melodice și de experiență, la sporirea calității și eficienței pritcusu- lui 1,Ințieirea inițiativei și stimularea metodelor și formelor didactice și. educative moderne în trimestrul II. -

instructiv-educatiy,c fe n. t r u 1 at n- ■ s-au aflat dez.volta-
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înaltă răspundere față de soarta producției

în ramura minieră s-au făcut importante eforturi financiar-valutare pentru asigurarea tuturor condițiilor de exploatare a zăcămintelor de cărbuni, în deplină siguranță a muncii. Numai în acest an sînt alocate pentru unitatea noastră aproape 5 000 000 lei fonduri pentru protecția muncii. Conectarea tuturor abatajelor la instalația telegrizumetrică, dotarea unor abataje cu instalații pentru decuplarea automată a energiei electrice cînd ; se depășește conținutul admis de metan, introducerea ventilatoarelor elec- tropneumatice, cere multă răspundere din partea celor ce întrețin și repară curile de muncă în instalațiile respective, dar și atenția celor care beneficiază de o asemenea dotare. De aceea, ca responsabil cu protecția muncii și aerajului din cadrul sectorului IV al minei Lonea, ca și întregul colectiv, mă bucur nespus de mult de grija partidului și statului nostru manifestată din nou prin e-
întărirea

(Urmare din pag. 1)a creșterii responsabilității lor in muncă. Le este clar și sint conștienți toți cei ce muncesc în subteran — de la minerul ce . conduce un schimb sau o brigadă pină la inginer și director — avînd atribuțiuni în organizarea și conducerea producției, că le revine datoria de a .aplica riguros prevederile decretului care, alături de Normele Departamentale de Protecție a Muncii, creează premise sigure ca în abataje și galerii procesul de producție să se desfășoare într-o deplină continuitate și sigu-' ranță, integritatea și viața muncitorilor să fie ferită de pericole generatoare de accidente. Iată de ce pu- nind Decretul pe agenda de lucru, oamenii muncii din minerit, din întreprinderile cu foc continuu, din celelalte unități economice și locuri de muncă din Valea Jiului, sînt hotărîți să-i îndeplinească și să-i respecte întocmai prevederile. Cu a-
• MUREȘAN IO AN, 

Lupeni : Potrivit art. 53 al. 1 din Legea nr. 12/71, toate posturile vacante, condițiile de participare și data concursului vor fi afișate, la loc vizibil, la intrarea în unitatea respectivă cu cel puțin 15 zile înaintea datei ținerii concursului. Candidatul care dorește să se înscrie lă examen său concurs într-o altă unitate socialista este obligat (art. 55 Legea 12/1971) să înștiințeze în prealabil conducerea unității cu care se afiă în raporturi de mun. că. După cum rezultă din scrisoarea pe care ați tri-
r

Din necesități' 
zilnice

(Urmare din pag 1)laborarea Decretului Consiliului de Stat publicii Socialiste nia pentru ...unor reguli privind exploatarea și rea instalațiilor, jelor și mașinilor, întărirea ordinii și disciplinei în muncă în unitățile cu foc continuu sau care au instalații cu grad ridicat de pericol în exploatare. Bunăoară, art. 12 din capitolul II, interzicând personalului muncitor să introducă și să consume în unitate băuturi alcoolice, introducerea de țigări, bri
chete, chibrituri ori produse care ar putea provoca incendii sau explozii în lo- " i care fumatul sau introducerea acestora este oprită, va realiza un climat de disciplină mai fermă pentru întregul personal din unitățile miniere, realizînd în acest fel o siguranță mai mare a muncii,
Subinginer Petru NEMEȘ, 

responsabil cu protecția 
muncii, sectorul IV, 

mina Lonea

al Re-Româ- instituirea.întreține- utila-
-țiile și răspunderile personalului muncitor, la toate nivelurile, pentru exercita, rea unei activități productive eficiente și în deplină siguranță, stipulînd tot ațît de Clar sancțiunile, deosebit de drastice care dau în cazul abaterilor.Lucrez cu oameni mare putere de muncă T. dăruire,. cinstiți, la înălțimea răspunderilor încredințate. în condițiile actualului decret, odată cu luarea de măsuri pentru întronarea ordinii și disciplinei, pentru dezvoltarea în rîndul personalului a simțului datoriei și răspunderii, avem obligația să sanc. ționăm cu promptitudine și cu severitate orice încălcare sau nercspectare a normelor de exploatare și atribuțiilor de serviciu. Dorim, și avem convingerea că așa va fi, să nui - tri, oamenii muncii Valea Jiului, fără cele mai mici întreruperi, energia termică de care au nevoie în casele lor.

secuȘi

1
r-i asi- :urăm beneficiarilor noș- din

ordinii și disciplineiceaStă hotărîre în conștiință, muncitorii, maiștrii, ,tehnicienii* și ' _ ",vor acționa cu fermitate, sub conducerea organizațiilor de partid și cu sprijinul organizațiilor de sindicat și U.T.C., pen- a a

♦ductiv, manifestind intransigență față de orice actinginerii, de indisciplină, de încăl-' ■ care a Regulamentului deordine interioară, a vigilenței în. efectuarea serviciului de pază și ordine.tru respectarea strictă disciplinei tehnologice, instrucțiunilor de lucru, a normativelor tehnice privind exploatarea corectă a instalațiilor, _ mașinilor și utilajelor, pentru efectuarea cu înalt simț de răspundere a operațiilor de întreținere, revizii și reparații etc. în același timp, repartizând judicios sarcinile de producție pe schimburi, ateliere, sectoare și formații de lucru și luînd măsurile ce se impun pentru realizarea lor în condiții de siguranță și e- ficiență, conducerile unităților economice la rîndul lor au datoria de a acționa cu exigență pentru respectarea normelor de protecție a muncii, a tuturor instrucțiunilor și reglementărilor privind buna funcționare a instalațiilor, și desfășurarea procesului pro-

■ • APARTAMENTE. LaI Vulcan, in noul centru ci- ’ vie al orașului, au început I lucrările de săpare a fundației pentru un nou bloc.
I Este vorba de blocul nr.8 cu 20 'de apartamente ca-i re va fi dat în folosință oamenilor muncii în cursul acestui an.• PERFORMANȚA. Un cițitof al ziarului nostru,

mis-o redacției, dv. ați înștiințat numai conducerea secției și nicidecum conducerea unității. Or, în acest caz, conducerea unității, nu este obligată să vă acorde transferul în interesul serviciului.

încă din ... ale acestui an, vacanță de mini, la mine a început sesiunea de iarnă a examenelor. Este un eveniment care imprimă o atmosferă specifică în viața institutului, străbătută de inevitabilele și cunoscutele e-

primele zile după o două săptă- Institutlil de gătire a specialiștilor-,mineri, s-a și manifestat'\pe parcursul întregului se- meștru, o atenție sporită față de crearea unui climat corespunzător de muncă, de studiu, care să contribuie la integrarea amplă a procesului demoții din fața amfiteatre- lor. Despre această perioadă, care oglindește e- forturilg. cadrelor didactice și strădaniile la învățătură ale ■studenților din timpul primului semestru, ne-a vorbit tovarășul conf. dr. ing. Cornel Hi- 
rîan, decanul Facultății de mine;— Este doar începutul sesiunii de examene. Pînă în 17 ianuarie sînt cuprinși studenții din anii I, II, III ingineri și I-II subingineri topografi, a- poi, între 25 ianuarie și 2 februarie, vor continua examenele ceilalți ani, inclusiv cei terminali; Deoarece examenele reprezintă momente importante ale procesului de pre-

La Institutul
de mine

periența din anii universitari anteriori, s-a acționat cu multă energie pen. tru stimularea participării active a studenților la procesul de învățământ. Printre măsurile stabilite în acest scop se află consultațiile și lecțiile de sinteză, diferențiate pe ani de studiu. Un interes deosebit se manifestă pentru calitatea proiectelor de an ale studenților în care se concentrează pregătirea lor teoretică și practică, modelîndu-se.• sub îndrumarea cadrelordidactice coordonatoare, învățământ cu cercetarea, aptitudinile de cercetare științifică. "Examenele abia au început, studenții parcurg pentru ultima oară, uneori cu înfrigurare, cursurile, notițele. După prima zi, situația calificativelor obținute permite să se anticipeze rezultate bune. Dar, pînă în 21 februarie, sesiunea continuă... cu emoțiile și satisfacțiile celor care susțin examenele.

proiectarea și producția. Odată cu desfășurarea e- xamenelor, care sînt elocvente nu numai pentru cunoștințele asimilate de studenți, urmărim însăși eficiența- muncii noastre, a măsurilor stabilite pentru ca în această perioadă să putem acorda numai calificative bune și foarte bune.în vederea acestei sesiuni în Institutul de mine, pornind de la ex- T. SPATARU

■
Instantaneu de muncă din cadrul secției de con

fecții de la I. T. Petroșani. în imagine, muncitoare 
de la linia de croit a modelelor de la banda de lucru.

„Steagul roșu" a criticat,
organele vizate răspund

St. NEMECSEK

• . • '
» 'ii

1 - 1 1T ' lin
f's 'A

plinirea unei perioade de 11 luni de activitate continuă. Conducerea unității are obligația de a aduce

Acțiunfe promptă f 
pentru eradicarea 

absenteismului

• SANDU DUMITRU, 
Lupeni : Cu privire la scrisoarea dv. vă comunicăm că în ceea ce priveș- . te persoanele nou încadrate în muncă, precum și cele reîncadrate ce nu au vechime neîntreruptă, în muncă, programarea lor pentru efectuarea concediului se va face numai după im-

la cunoștința fiecărei persoane data la care urmează să intre în concediu. De asemenea, conducerea unității mai are o- bligația de a lua toate

măsurile pentru ea soanele încadrate în muncă să-și efectueze în fiecare an calendaristic concediul de odihnă. Dacă nu a fost posibil, cazul dv., ca pînă la finele anului. respectiv sau a anului . următor calendaristic să se efectueze în totalitate zilele de concediu cuvenite. datorită unor cauze obiective, zilele restanță de concediu se lichidează, sub forma unei despăgubiri în bani (art. 19 Legea 26/1967). In cazul în care persoana nu a be.

neficiat de Concediu, dar a fost transferată la o altă unitate, acesteia i se va acorda concediul de către unitatea la care s-a transferat. Art. 19 alin, 4 din susnumita lege prevede „neacordarea concediului de odihnă atrage răspunderea disciplinară a conducerii unității...". Dumneavoastră aveți, după cum reiese din scrisoarea trimisă redacției, dreptul la concediul pe care nu l-ați e- fectuat.
Constantin GRAURE, 

jurist

Ancheta publicată sub titlul „Tratată cu duhul brîndeții absentdmania dijmuiește . realizările colectivului", în nr. 9 056 al ziarului nostru, a stârnit un •interes deosebit la nivelul colectivelor minerilor din Petrila. într-un răspuns adresat Ziarului, sub semnătura directorului minei, ing. Bem--■ Costings, ni se aduc în comit, minei - cu 152 ' r.U.'..cii cart țe neir prilej, rilor oi hotărât i telbr absente și r.vsțjonați, iar 25 au fost sanc- - ționați disciplinar, pentru anumite perioade de timp vor lucra ea muncitori necalificați în depozitul de lemne.Ne bucură promptitudinea cu care s-a acționat la I.M, Petrila pentru eradicarea indisciplinei, cît și aprecierile la adresa ziarului. „Articolul respectiv — ne scrie directorul întreprinderii — a fost de un real folos colectivului nostru de muncă, venind în sprijinui acțiunii pe care conducerea colectivă a minei o întreprinde penyu disciplinizarea unor oameni ai muncii". Am fi dorit ca astfel de răspunsuri să ne parvină în conformitate cu prevederile Legii Presei, de ia toate unitățile miniere menționate în amintita anchetă.
locatar, al unui bloc de pe strada Aviatorilor din cartierul Aeroport,' a expe. diăț în , zilele de 24 și 25 decembrie două felicitări unor prieteni,. Destinatarii le-au primit în -zilele de 2 și 4 ianuarie, deși locuințele lor se aflau pe strada... Aviatorilor și Păcii din același cartier. După o astfel de „performanță" nu-ți mai vine să-i feliciți pe lucrătorii Oficiului de poștă și telecomunicații.,• SEARA CULTURALA. La clubul muncitoresc din Petrila a avut loc o

seară cultural-educativă pentru tineret, organizată de conducerea clubului. în cadrul serii culturale a fost prezentată și o expuneri pe tema : „Sarcinile economice ce stau în fața colectivelor de muncă din Petrila în anul 1982“. Seară culturală s-a bucurat de aprecierea par- ticipanțilbr.• GOSPODĂREȘTI. în cartierele Cărpaț'i și Aeroport, la căminele studențești nu s-au ridicat de nu se știe cînd resturile mena

jere. Containerele sînt pline „ochi", iar pe jos mai este gunoi cu care se got încărca încă 2—3 containere. Vremea permite ca E.G.C.L. să ia măsuri de înlăturare a acestei stări de lucruri.• ERA ȘI CAZUL. Pro- fitînd de timpul favorabil, cei ce răspund de starea drumului din r‘>za orașului Lupeni au . început, din 5 ianuarie, ample acțiuni de reparare a arterei principale, O inițiativă salutară ațît pentru conducătorii auto cît și— pietoni, ultimii avînd chiar și ei de sufe

rit nu o dată. Numai de ar ține !,• PÎNA CÎND ? La magazinul „Hermes", raionul mercerie este închis de peste 10 zile. Cauza ? Boală. Fiind unul din raioanele importante, solicitate în acest sezon întrebăm conducerea LC.S.M.I. Petroșani cînd se va hotărî să redeschidă raionul cu pricina ?• ALO... Magazinul au- to-moto din Petroșani, singurul de acest profil din Vale, s-a mutat din centrul Petroșăniului în capătul

cartierului Aeroport. Au trecut mai ține de două luni de la inaugurare: și cu toate insistențele^ telefonul unității nu răspunde pentru simplul motiv că... nu a fost instalat. Pentru o simplă bujie trebuie să bați drumurile fără rost, cînd informația ar putea fi căpătată' apelînd la serviciile telefonului. I
I

Rubrică realizată de 
Teodor ARVINTE
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Rechizitoriul drastic al ortacilor
'Urman din pap. I)

'Urmare din Daci. I!

'Colectivitate
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mai
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ne- 
de 
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Constantin Costea și alții, 
care au adus prejudicii pro
ducției, întreprinderii, societă
ții au fost, de asemenea, ex
primate cu mult spirit de 
combativitate și puse în lu
mina prevederilor recentului 
Decret al Consiliului de Stat, 
iar cei numiți ca avînd aba
teri care contravin prevede
rilor acestui act normativ —

aplica celor vinovați la fiecare loc de muncă 
de nerespectare a lor

țef

Pensionarul

o concluzie fundamentală. Acești „eroi pozitivi" nu sînt decupați din niște spații siderale, rezultat al întrupării unor pure principii și norme morale, ei sînt, în primul rînd oameni, cu calitățile și defectele lor, cu sentimentele și
numărul Uliii

1982

Pentru noi toți, trecerea dintr-un an în altul a avut o semnificație. Am încheiat un an, cu împliniri sau ne- împlinirij cu bucurii. Pentru Cezar Condurache, miner la sectorul I al I. M. ■Livezeni. cumpăna anilor a avut, însă, o semnificație aparte. în ziua de 31 decembrie 1981, Cezar Condurache era miner, iar în 
1 ianuarie 1982, era, deja *■ pensionar. Să trăiești un asemenea moment, ieșirea la pensie chiar în ziua de Anul Nou este, să noaștem, emoționant, noaptea Revelionului,conjurat de cei... cinci copii ai săi, Cezar Condurache a sărbătorit un dublu eveniment — primenirea anilor și ieșirea la fru- să-i dăm al lui, a-ne po- din viața lui :“'Ut moldovean, de 51 de ani. labrica; 'nă -

recu- în în-
pensie. Interesant și mos, nu ? Dar, Cezarului ce-i dieă să-l lăsăm să vestească

i de prin
Ll’U,.iu-luni

ala. încă-de din l-am

. 'a■ leva,e ani, de scormonit ea, la Dîl- Aro, lucrat cărbune, la tot leiui .jcrări miniere. alături de brigadieri destoinici ca Vasile Fotal, la I.onea, sau Aurelian Pipa n, la Livezeni. De mic, am crezut și am luptat pentru ideile comuniste. In rîndurile comuniștilor, turi de ei, am activat din 1946.
ru puțin înainte ultima noapte anul trecutprivit. în albastrul ochilor pe acest om iubit și apreciat de ortacii de muncă. Povestea frumos și cu tîlc. Și-a amintit și de lucruri bune și de altele mai puțin plăcute. Cu ochii a- proape împăienjeniți a Rememorat anii copilăriei. în urgia celui de-al doilea război mondial lingă satul natal în pădurea lamandi, lingă Podul Doamnei, ochii săi de copil au văzut oameni și, cai morți, în urma unui ultim atac al nemților, iar apa Bârladului își schimba mereu culoarea făeindu-se mai roșie...— N-aș vrea să-mi mai vadă ochii așa ceva. Vreau să trăiesc alături de oamenii lumii în pace înțelegere, sub un cer nin, neumbrit de noriigri ai războiului. Acesta este gîndul meu în prima zi a iui 1982, în prima mea zi de pensionar.La mulți ani, în pace, Cezar Condurache !

Mircea BUJORESCU

toțișise-ne-

i 
I 
I
I 
I
(
1

î

î 
I 
I 
I
I i

tacii mei merită toată prețuirea. Eu am însă o hibă pe suflet. Cu ani în urmă, la un meci de fotbal, m-am dat „în spectacol". Am regretat mult gestul necuvenit. Atunci mi-am dat seama că, dacă dai cu piciorul la prețuirea ortacilor, poți șă muncești pe brînci, dar nu te bagă nimeni în seamă. Urmările scandalului, poate nesesizate de unii, au fost dureroase pentru mine. Noroc că m-au a- jutat ortacii să le depășesc. Ani de zile m-am străduit să șterg amintirea acelui moment penibil din viața mea. Unii l-au și uitat, eu însă nu. Am învățat a- tunci Un lucru minunat, să prețuiesc cît valorează o vorbă bună a tovarășilor de muncă, mai ales la necaz. Iată de ce vi s-a părut că nu vreau să primesc laude. De fapt, nu >le merit pe deplin.Cinstea forhaierului, frămîntările lui sufletești m-au impresionat. De atunci. în clipele de răgaz, i-am dedicat multe gînduri, restructurîn. du-mi convingerile despre eroii pozitivi ai reportajului. Vasile Boca m-a ajutat să ajung la

„Să muncim șl să trăim în chip comunist"

recu- se în- cu
convingerile lor. Sînt oameni de omenie, care, dacă au pășit cu stîrfgul, nu numai că-și nosc greșeala, dar și străduiesc s-o drepte. Oameniverzale, adică cu litere mari (cum se spune în tipografie), oameni care încearcă și reușesc să-și facă numele respectat, care se dedică cauzei socialismului, cu sentimentul și convingerea că astfel contribuie la fericirea și prosperitatea patriei, dar și a familiilor lor. In acest sens, drumul regăsirii parcurs de Vasile Boca, cu atî- tea frămîntări sufletești, valorează în sine cît cea mai strălucită laudă, pe care o merită eu prisosință.
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La umbra bunelorNu strigați noaptea după ajutor, s-ar putea să vă treziți vecinii. Vorba a- ceasta îmi revine în minte după ce am aflat următoarea întîmplare, ; petrecută în Urmă cu cîteva zile într-un apartament din Aeroport. O fetiță de cîțiva anișori se joacă singură, in locuința închisă. Plictisită, fetita cotrobăie prin bucătărie, unde face o descoperire fatidică ; chibritul. Curiozitatea copilului e de nestăpinit. In flatăra jucăușă a chibritului imaginația fetiței descoperă o lume de vis. Din această reverie fetița -se trezește brusc. Perdeaua camerei începe sa ardă. Focul se

pînă nu este prea tîrziu — 
au fost sfătuiți de glasul o- 
piniei muncitorești să se co
recteze, să intre în rindul 
ortacilor ce își foc cu cinste 
datoria în subteran, în rea
lizarea sarcinilor de produc
ție.

„Ascultînd prevederile, exi
gențele Decretului ți reflec- 
tînd asupra sancțiunilor care

se pot 
în caz
— spunea Gheza Luca, 
de schimb la sectorul VI 
transport al minei. - mă gîn- 
desc la consecințele juridice 
ce le pot suporta- unii ortaci 
de-ai mei ca Gheorghe Su- 
ciu și llie Manița, semnaliști, 
care de nenumărate ori vin 
la șut în stare de ebrietate, 
părăsesc serviciul lăsînd 
stalațiile (puțul, benzile) 
șupravegheate. Astfel 
acte, după cum bine am 
ținut din art. 11 și 12 ale 
Decretului, care interzic per
sonalului muncitor să se 
prezinte la șut sub influența 
alcoolului sau să consume 
băuturi în timpul serviciului, 
să părăsească locul de mun
că înainte de prezen
tarea schimbului, sînt con
siderate infracțiuni și se 
pedepsesc cu asprime. Este, 
de fapt, timpul ca legea să-și 
spună cu toată vigoarea și 
severitatea cuvîntul • pentru 
întărirea ordinii și disciplinei

« ■■
Desfășurată chiar în ziua 

publicării Decretului, „jude
cata muncitorească" de la 
mina Uricăni a purtat am
prenta unui plus de fermi
tate, combativitate și 
pundere muncitorească, 
tărîrea minerilor de a 
mai tolera nici- cea 
mică abatere a celor certați 
cu disciplina și ordinea. în 
cadrul judecății muncitorești 
s-a desprins, totodată, hotă- 
rîrea fiecărui participant de 
a dezbate pe formații de 
lucru prevederile recentului 
decret, de a face înțeles 
conținutul și sensul lor de 
către toți ortacii, de toți oa
menii colectivului minier de 
la Uricani, de a-i conștientiza 
asupra necesității riguroasei 
respectări a ordinii și disci
plinei, în interesul produc
ției, al asigurării cărbunelui 

econo- 
interesul 

ridicării propriului lor nivel 
de bunăstare.

u* ujiyuiutii v 
cocsificabil necesar 
miei naționale, în

De la o inimă la altaMARIOARA C., Petroșani : Vă înțelegem durerea sufletească. Condam- nînd apucăturile de parazit social ale fiului dv., încercați de fapt dezvinovățiți. Din mai există unii care-și văd copiii genii, dar, după ani drămuită iubire, constată că propriile odrasle, nu sînt în stare să-și găsească adevăratul drum în viață.
intențiiextinde. Fetița țipă, fumul îneacă încăperea. Fetița e prea mică pentru a deschide : țipă și lovește puternic în ușă..Așa cum era firesc, s-au rea vieții găsit cîțiva locatari care, înțelegând gravitatea situa-

ț azul în sine, remar.
1 ț ca ofițerul anche- - tator, pare decu-
t pat, desigur in alt con- 
ț text și la alte proporții, , din mitul mioritic sau 1 are Ceva comun cu acțiu- i nea - romanului „Balta- i gul". Știți, , motivul cu 
I cci doi ciobani, care se ț sfătuiesc, să-l prade pe ' cel de-al treilea, „C-are ’ oi mai multe,/ mîndre și | cbrnuțe"., La alte proporții, insîs- ' ta ofițerul anchetator, în. | trucît Tiberiu Cîndea. nu i 'era nici măcar cioban, nu avea oi, era doar unI drumeț care aștepta un I tren în gara Petroșani.Avea cu sine un aparat ! de radio portativ, marca i „Gloria" și un ceas electronic, . bineînțeles prins pe mîna stingă. „Ciaba- riii" prădători erau mai bine zis „lupi", care își schimbă părul dar năravul ba. Al. Morar, cu domiciliul în Petrila, muncitor la T.C.H. și Nicolae Culiță, ajutor de șofer din Petroșani, au „adulmecat" repede că pot să-l jefuiască pe Tiberiu Cîndea. Au acționat premeditat, neluînd în seamă consecințele recidivei, fi-

ției, au luat cu asalt ușa apartamentului. Focul a fost stins.Numai că în timpul „acțiunii de salvare" s-au mistuit și cîteva lucruri (printre care și un rădiocaseto- fon). Și nu e focul de vină. De vină este mentalitatea unor oameni — din

fericire puțini la număr — capabili să tragă foloase din nenorocirea altuia. Ce păcat că gestul frumos al vecinilor, salva- fetiței, salvarea apartamentului, a fost umbrit de actul necugetat al unui singur individ, căruia mă mir că nu i s-au a- prlns... obrajii de rușine.Nu putem trece cu vede, rea nici neglijența părinților. în presă au fost prezentate atî'.ea accidente similare, cu deznodămînt tragic. Este datoria și chiar obligația părinților de a-și proteja ; copiii, pînă la vîrsta cînd pot singuri să se apere.
Valeriu BUTL’LESCU

să vă păcate, părinți printre de ne-f

indcă amîndoi aveau antecedente penale...
Părea că cei trei sînt prieteni de o viață. Au fost văzuți consumînd băuturi ăleo- „ ,olice la „Parîpgul", apoi și Al. Morar erau înțeleși, la un alt restaurant. Ti- La plecare, primul a dis- beriu Cîndea s-a arătat părut în întuneric, pen-

i

în sectorul de confec
ționare a țevilor flan- 
șate de la atelierul 
din Paroșeni, una 
secțiile fruntașe 
I.R.I.U.M.P.-uiui, se 
crează la tăierea țevilor 
cu mașina de debitat.

Foto : Șt. NEMECSEK

pahar de băutură n-a fost insă refuzată și astfel au ajuns, pe strada Piscului, nic. Chilipirurile s-au do- la un cetățean, care, trezit din somn, i-a onorat ca gazdă. Nicolae Culiță
0 „Mioriță**, cu ciobanul 

care și-a pierdut... aparatul 
de radio și ceasul electronic

mai ii teîmplini 22 decu cinei e vorba de ionuh tatăpii,ga din Petroșani, a suferit o „amnezie" subită. Refuzul de a se încadra 'într-un loc de muncă s-a soldat nefast pentru el : a ajuns în penitenciar. Ar fi trebuit să desprindă a- numite concluzii despre viață, dar, după eliberare, a continuat suita avatarurilor parazitismului, abdi- cînd de la îndatoririle de părinte (îngrijirea a doi .copii, încredințați lui). Ba mai mult, și-a găsit o parteneră de apucături parazitare în persoana Marjei Mailat, o femeie despărțită de soț, cu patru copii, care totalizează dublul yîrstei sale. Pentru a redobîndi obișnuința muncii și traiul cinstit i s-au „prescris" 6 luni într-un anume loc de muncă. i• La 21 de ani!e. Gayrilă Mureșan, din Petroșani, are un „palmares" de neinvidiat. Tentativele sale de a încropi „Un cuib" al trîndăviei s-au soldat cu două condamnări în lumina prevederilor Decretului hr. 153/1970. lie atunci, încearcă să acrediteze îdeea că e bolnav, ba cu capul, ba cu nervii. Bolnavul închipuit se tratează prea adesea cu... dar în vederea banilor necesari tratează tatălEste deci adevărată vorba din bătrîni că băutura se urc® la cap, răul trebuie însă curmat de Ja rădăcina. .1

Var-

1
V
* 
î
V
I
V 

aa- I 
do- I

î
V

bani, i-a „oferit" 300 de lei pentru ceasul eleetro-vedit a proveni din tîl- hăria comisă de Al. Morar și Nicolae Culiță. Din somn ui... petrecut în liftul unui bloc din strada Vasile Roaită s-au trezit, în apropiere, la miliție, în vreme ce chilipirgiii fluierau a pagubă. Adăpostul nopții nu s-a c_ vedit prea trainic pentru mârșăviile lor ; legea s-a arătat dură, dar dreaptă cu cei care încearcă s-o ignare. Rămîne însă, deocamdată, fără răspuns o întrebare adresată lui Tiberiu Cîndea și altor creduli ca el. Cum pot oare unii oameni să-și ofere prietenia primului întîl- rut, la un pahar de vorbă, să detalieze astfel a- mănu'nte favorabile I declanșării unei infracțiuni? Fiindcă, dacă nu ar fi intervenit ispita alcoolului, „cazul Miorița", ediție contemporană și electronică, nu s-ar fi

tru a reveni îmbrăcat cu haina pe , dos, spre a nu fi descoperit, celălalt s-a prăvălit la pământ „mort" de beat, l.ovit, Tiberiu Cîndea s-a trezit într-un țîrziu la miliție, fără a- parat de radio, fără ceasul electronic.A doua zi, Ion Preda cumpăra un aparat de radio „Gloria",, cu doar

încântat de subita prietenie de toartă, udată din belșug cu diverse „tării".- La „Minerul", dată fiind ora înaintată și starea lor avansată de ebrietate, n-au f’osț serviți, dar au procurat totuși o sticlă de Havana-club consu-, mată la botul... autobuzului în Periplul bahic s-a continuat în preajma cantinei yoo ‘ d<. ”îd~chiîipir curat* C.F.R.j jieolo se desfășura fără a se întreba de pro-o nunta, au făcut rost de veniența Iui. Așijdereaproceda și Bănuț Vișan, cînd Nicolae Culiță i-aspus că e în criză de
. Piața- Victoriei.

țuică. Tiberiu Cîndea a îngăimat ceva în legătură cu trenul. Oferta unui alt

în-: maipetrecut. i
i

însă alcool, obținerii își mal- suferind.
Ion VULPE, 
cu sprijinul

It. col. Ștefan COJOCARU
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DEC
(Urmare din pag. I)

In acest scop, Consiliul de Stat al Republicii 
Socialiste România

decretează:
Capitolul I

DISPOZIȚII GENERALEART. 1. — Recensămîntul animalelor domestice se efectuează în comune, o- rașe și municipii, pe întreg teritoriul țării, la începutul lunii februarie a fiecărui an.Recensămîntul stabilește efectivul de bovine, porcine ovine, caprine, cabaline. iepuri de casă, animale pentru blană din crescătorii, păsări și familii de albine existente la începutul anului; în unitățile socialiste și alte lini răiideținătoare de animale. precum și în gospodăriile populației.ART. 2. — Persoanele fizice precum, și unitățile socialiste, de stat și cooperatiste. care au în proprietate sau dețin animale din categoria celor prevăzute la art. 1 sînt obligate să le declare^pentru a fi recenzate în condițiile prezentului decret,In cazul în care persoana fizică încalcă obligația prevăzută la alin, 1, animalele nedeclarate se consideră că nu îi aparțin și se preiau, fără plată, proprietatea statului.Declararea, de către

Declararea unul număr mai mare de animale decît cel deținut efectiv constituie infracțiune și se pedepsește potrivit legii penale.ART. 3. — Recenzarea a. nimalelor se face sub conducerea și controlul Comisiei centrale și comisiilor teritoriale pentru recensămîntul animalelor domestice, organizate potrivit prevederilor prezentului

ino unitate socialistă, de stat sau cooperatistă, a unui număr de animale mai mic decît cel real atrage pre- ' luarea, fără plată, la fondul de stat centralizat, a animalelor . nedeclarate. Persoana vinovată de încălcarea obligației de declarare va suporta contravaloarea pagubei aduse u- ni lății.

miletul executiv al consiliului popular județean sau al municipiului București.ART. 8. — în îndeplinirea sarcinilor ce ie revin pe timpul efectuării recen. sămîntului, membrii comisiilor pentru recensămîntul animalelor domestice se bucură de protecția legii ca șl persoanele care îndeplinesc funcții ce implică exercițiul autorității de stat.ART. 9r . — , Personalul care efectuează recensămîntul este obligat să înregistreze animalele din gospodăriile populației pe baza declarației proprietarului și a verificării numărului de animale existent, prin vizitarea fiecărei gospodării.în cazul în care animalul nu se află la proprietar, acesta este obligat să-1 declare iar înregistrarea se face după verificare, la fața locului, a existenței a- nimalului respectiv la cel care îl deține.Unitățile socialiste, stat și cooperatiste, dețin animale din ria celor prevăzute 1 au obligația de a în formularele de sămînt date exacte vire la întregul efectiv de animale.ART. 10. — Controlul o- perațillor de înregistrare se efectuează/ pe măsura încheierii acestor operații,, £>7 de către echipe de verificare, stabilite pentru fiecare unitate, comună, oraș și municipiu de către comisiile județene șj a municipiului București pe baza normelor gice aprobate centrală.
Capitolul III

ATRIBUȚIILE ORGANELOR DE

înregistrarea tuturor animalelor din unitățile pe care le au în subordine, potrivit instrucțiunilor e- mise de Comisia centrală pentru recensămîntul animalelor domestice.ART. 13. — Ministerul Transporturilor șl Telecomunicațiilor asigură înregistrarea animalelor aflate 
în curs de transport în perioada efectuării recensămîntului, potrivit normelor metodologice specif i ce, aprobate de Comisia cen
trală.Comisiile pentru recensămîntul animalelor domestice iau măsuri pentru înregistrarea corectă a animalelor aflate în drum sau la iernat în alte localități decît în cele în care își au sediul sau domiciliul deținătorii lor.

c) organizează acțiuni de popularizare a recensăniîn- tului;d) informează Consiliul de Stat asupra stadiului lucrărilor pregătitoare și a operațiilor de înregistrare pe teren și prezintă acestuia rezultatele recensă- mîntului.ART. 7. — Pentru pregătirea, conducerea și coordonarea lucrărilor de recensămînt în unitățile ad- miriistrativ-teritoriale, comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare constituie comisii județene și a municipiului București, municipale, ale sectoarelor municipiului București, orășenești și comunale pentru recensămîntul animalelor domestice. potrivit anexei nr. 2.Sarcinile și modul de funcționare ale acestor comisii se stabilesc de Comisia centrală pentru recensămîntul animalelor domes, tice.Componența comisiilor județene și a municipiului București, municipale, ale sectoarelor București, comunale’ pentru mîntul animalelor tice se aprobă prin deci-

Ui prevederilor decret.Organele efectuarea recensămîntului sînt obligate să controleze, la fața locului, existența animalelor și exactitatea datelor declarate de către proprietarii, respectiv deținătorii de animale și răspund nemijlocit de înregis- . trarea întregului de animale existent data recensămîntului,, Deținătorii de animale _ a^ja pllil
sînt obligați sa permită și zje a comitetului sau bi-
să înlesnească personalului roului executiv al consiliu.-.... _ popular.Secretariatul tehnic al comisiei județene și al comisiei municipiului București se asigură de direcția județeană respectiv statistică București, unor specialiști din direcția generală pentru agricultură și industrie alimentară, desemnați de co-

care asigură

efectivla municipiului orășenești, și recensă- domes-
de care eatego- la art. înscrie recen- cu pri-ce efectuează recensămîn. tul și organelor de control să verifice la fața locului realitatea datelor declarate.AHT. 4. Comitetele și birourile executive ale consiliilor populare răspund de întreaga activitate de recenzare a animalelor din unitatea administrativ, teritorială în care funcționează, sînt obligate să asigure aplicarea întocmai a măsurilor stabilite în acest scop și să controleze respectarea strictă a dispozițiilor legale privind desfășurarea recensămîntului.

II

ART. 17. — prevederilor decret atrage, răspunderea materială, civilă, vențională sau penală celor vinovați.ART. 18. — contravenții fapte care șite în astfel de condiții incit, potrivit legii penale, sînt considerate Infracțiuni și se sancționează cu a- mendă de la 1 000—3 000

ART. 14. — Efectuarea recensămîntului animalelor 
deținute de unitățile Mi
nisterului Apărării Naționale și Ministerului de Interne se asigură de aceste ministere, care transmit 
Comisiei centrale pentru 
recensămîntul animalelor 
rezultatele înregistrărilor.

ART. 15. —. Fondurile 
necesare pentru pregătirea 
și organizarea recensămîntului animalelor domestice 
se includ anual în indicatorii financiari ai Direcției Centrale de Statistică.

ART. 16. — Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste și Consiliul Național *■ 
al Radioteleviziunii Româ
ne, presa centrală și lo
cală asigură popularizarea acțiunilor privind recensă
mîntul animalelor domes
tice. '

Capitolul IV 
SANCȚIUNI 

încălcarea 
prezentului 

după caz, 
disciplinară, 

contra-
a

de statistica, de Direcția de a municipiului cu participarea metodolo- de Comisia

Capitolul
ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA COMISIEI 

CENTRALE ȘI COMISIILOR TERITORIALE 
PENTRU RECENSĂMÎNTUL ANIMALELOR 

DOMESTICEART. 5. — Pentru pregătirea, conducerea și coordonarea lucrărilor recensămîntului animalelor se constituie Comisia centrală pentru recensămîntul animalelor domestice, componența prevăzută anexa nr. 1.Secretariatul tehnic Comisiei centrale recensămîntul domestice se Direcția Centrală de statistică cu participarea unor specialiști din MinisterulAgriculturii și IndustrieiAlimentare, desemnați de Consiliul de Miniștri,

în înal pentru animalelor asigură de

ART. 6. — Comisia centrală pentru recensămîntul animalelor domestice are următoarele atribuții :a) elaborează planul de organizare a recensămîntului, metodologia și programul de prelucrare a date-, lor, stabilește datele a căror obținere se are în vedere în cadrul recensămîntului formularele și răspunde de lucrările recensămîntului animalelor do. mestice ;b) organizează acțiunea de recrutare și instruire a personalului care efectuează recensămîntul ;

ATRIBUȚIILE ORGANELOR DE STAT 
PRIVIND RECENSĂMÎNTUL ANIMALELOR 

DOMESTICEART. 11. — Comitetele și birourile executive ale consiliilor populare asigură personalul necesai=. recensămîntului, care va fi recrutat dintre cadrele teh. nice agricole, , personalul consiliilor populare și alte cadre de specialitate.Personalul recrutat pentru pregătirea și efectuarea operațiilor privind recensămîntul este scutit, pe perioada acestor operații, de sarcinile ce îi revin la unitățile unde este încadrat în muncă și își păstrează toate drepturile de care beneficiază la aceste unități.Comisiile de recensămînt prevăzute la art. 7 iau măsuri pentru instruirea întregului personal recrutat pentru recensămîntul animalelor și asigurarea mijloacelor de transport și cazare pentru cei ce parti-

cipă la efectuarea, îndrumarea ți controlul lucrărilor de recensămînt.Unitățile agricole sînt obligate să pună la dispoziția comisiilor pentru re- cenșămîritul - ‘ animalelor domestice mijloacele de transport necesare organizării și efectuării lucrărilor de recensămînt pe o perioadă de trei zile, la termenele prevăzute în graficele întocmite de comisiile . ■ -■preună cu comitetele și birourile executive ale consiliilorART. 12.Agriculturii și Industriei A- limentare, Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție, celelalte ministere și organe centrale, comitetele Și birourile executive ale consiliilor populare iau măsuri pentru

de recensămînt îm-populare. Ministerul

nelor ce efectuează recensămîntul sau ă membrilor echipei de verificare de a controla, la fața locului, numărul animalelor din categoriile . prevăzute la art. 1.Constatarea contravenției și aplicarea amenzii se fac de către primar, precum,-' și de către persoane anume împuternicite de Comisia centrală sau comisiile județene și a municipiului București pentru mîntul animalelor tice.Contravențiilorzjite în prezentul articol le sînt aplicabile dispozițiile legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor.
Capitolul V 

DISPOZIȚII FINALE lălăit personal muncitor din Consiliile populare, direcțiile de statistică județene și a municipiului București, conducerile unităților agricole socialiste, precum și întreg personalul care participă la efectuarea recensămîntului, au obligația de a semna de luarea la cunoștință a prevederilor prezentului decret și de a asigura apii- '* cărea riguroasă a acestora. ART, 20. — Anexe^p nr.1 și "2 fac parte integrantă din prezentul decret.ART. 21. — Decretulnr. 516/1978 privind efectuarea recensămîntului ani- . malelor domestice, publicat în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România nr. 111 din 21 decembrie 1978, se abrogă.- 
CEAUȘESCU 

Președintele
Republicii Socialiste România

Constituie 
următoarele 

sînt săvîr-

a) nerespectarea de către personalul însărcinat cu efectuarea recensămîn- tului a dispozițiilor legale privind înregistrarea datelor ce fac obiectul recen- sămîntului;b) împiedicarea persoa-
ART. 19. — Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare și Direcția Centrală de Statistică împreună cu Comitetele și birourile executive ale consiliilor populare sînt obligate . să asigure cunoașterea prevederilor prezentului decret de către toți locuitorii care dețin animale, popularizarea acestor prevederi în adunările cetățenești,; : în cadrul colectivelor de muncă din cooperativele agricole de producție și unitățile agricole de stat, prin presa locală, afișaj și alte mijloace de informare.Președinții Comitetelor și birourile executive ale consiliilor populare și ce-

NICOLAE

ANEXA NR. 1 ANEXA NR. 2

recensă- 
domes- ,3

prevă-

Componența Comisiei centrale pentru 
recensămîntul animalelor domestice

PREȘEDINTE: viceprim-ministru al guvernului;
PRIM-VICEPREȘEDINȚI : ministrul agriculturii și industriei alimentare, președintele Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție ;

VICEPREȘEDINȚI: adjunct de șef de secție la Comitetul Central al Partidului Comunist Român, vicepreședinte al Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare, adjunct al ministrului agriculturii și industriei alimentare, vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării, directorul general al Direcției Centrale de Statistică ;
MEMBRI : șeful Departamentului agriculturii de stat, adjunct al ministrului agriculturii și industriei alimentare, vicepreședinte al Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, președintele Băncii pentru Agricultură și Industrie Alimentară, adjunct al ministrului finanțelor, vicepreședinte al Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum, rectorul institutului agronomic „Nicolae Bălcescu'1 București, directorul Direcției generale economice zooveterinare din Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare ;

, SECRETAR: director Centrale de Statistică.Adjuncții miniștrilor, ; general adjunct vor fi torul organului central

Componența comisiilor județene 
și a municipiului București, municipale, 
orășenești, ale sectoarelor municipiului 

București și comunale pentru recensămîntul 
_ animalelor domestice

|fc. A. COMISIA JUDEȚEANĂ '>■ 
> ȘI A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PREȘEDINTE : primul vicepreședinte al comitetului executiv al consiliului popular;
VICEPREȘEDINȚI; directorul general al direcției generale pentru agricultură și industrie alimentară, directorul direcției de statistică ;
MEMBRI : directorul zooveterinar din direcția generală pentru agricultură si indus trie alimentară, directorul trustului întreprinderilor agricole stat, vicepreședinte al Uniunii cooperativelor gricole de producție, directorii întreprinderilorindustrializare a cărnii și laptelui, directorul administrației financiare, directorul întreprinderii pentru recuperarea și valorificarea materialelor refolosibile, președintele uniunii cooperativelor de consum, directorul sucursalei băncii pentru agricultură și industrie alimentară, inspectorul general adjunct al inspectoratului școlar, șeful secției de planificare, dezvoltare și organizare a- comitetului executiv consiliului popular, -inspectorul șef al inspectoratului silvic, 3—4 deputați din consiliul popular.

B. COMISIA MUNICIPALĂ (ORĂȘENEASCĂ)
PREȘEDINTE: primul vicepreședinte. respectivun vicepreședinte al comitetului sau biroului executiv al consiliului popular;
VICEPREȘEDINTE : secretarul comitetului sau biroului executiv al consiliului popular ;
MEMBRI : medicul veterinar sau tehnicianul veterinar de la circumscripția veterinară din municipiu (oraș), tehnicianul însămînțător de la punctul de însămînțări artificiale, recenzorul șef și un nu-' consiliul popular muni- inspdbtoratului județean liceu din localitate, de- planificarey retribuire, ,________„....................... |___ ... compartimentului pentruadministrația locală de .ștat și secretariat), 2—3 țărani în cazul cînd municipiul sau orașul are in subordine sate.

C. COMISIA COMUNALA

măr de 2—3 deputați din cipal (orășenesc), delegatul școlar sau directorul unui legatul compartimentului personal și învățămînt (al

general adjunct al Direcțieivicepreședinții și directorul desemnați de către conducă- din care fac parte.

de a- de PREȘEDINTE: președintele biroului executiv al consiliului popular comunal (primatul) ;
VICEPREȘEDINTE: secretarul biroului executival consiliului popular comunal ;
MEMBRI: un inginer (tehnician). zootehnist sau agronom (din cooperativa agricolă de producție sau întreprinderea agricolă de stat) sau inginerul agronom ori tehnicianul agricol din comuna, președintele unei cooperative agricole de producție din comună, al președinții asociațiilor crescătorilor de bovine și 0-. vine din localitățile necooperativizate. recenzorul șef, 2-3 deputați din consiliul popular comunal.

■ a Sl ADMINISTRAȚIA ! Petroșani, str Nicolae Bă 2. telefoane 4 16 62 (secretariat). 4 24 64 (secții). TiFAKl L ; tipografia Petroșani, «Ir. Nicolae Bănesc» - 2


