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Primele semne ale redresării
'y

Sîmbătă, 26 martie, 
continuat lucrările 
nii a șaptea a celei 
opta legislaturi a 
Adunări Naționale.

Deputății și invitații, 
prezenți la sesiune, au în. 
tîmpinat, ca și în ziua 
deschiderii lucrărilor, cu 
multă căldură, pe tovară
șul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Soci
aliste România.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în loji
le oficiale au luat loc to
varășa Elena Ceaușescu, 
tovarășul Constantin Dăs
călescu, alți tovarăși din

conducerea de partid șl 
de stat.

Continuîndu-se dezba
terile asupra problemelor 
înscrise pe ordinea de zi, 
deputății și invitații au 
audiat Raportul comisiei 
de anchetă a unor încăl
cări ale legilor și norme
lor agrozootehnice, anche
tă efectuată în urma inter
pelărilor făcute de unii 
deputați la precedenta se
siune a Marii Adunări 
Naționale.

Raportul a fost prezen
tat dc tovarășul Emil Bo
bu, președintele comisiei.

Pe marginea constatări
lor și concluziilor prezen
tate în raport au ■ luat cu-

Ion Te- 
Ion Si- 
Bodea,

o 1 a e 
ca Ma-

vîntul deputății 
șu, Vasile Mușat, 
miniceanu, Maria 
Teodor Coman.

Tovarășul N i c 
Ceaușescu a cerut 
rea Adunare Națională să 
fie informată despre mă
surile luate împotriva ce
lor vinovați de încălcarea 
legilor și normelor agro
zootehnice.

Ră^punzînd interpelării 
secretarului general al 
partidului, deputatul Ion 
Teșu, ministrul agricultu
rii și industriei alimenta
re, a spus :

(Continuare în pag. a 4-a)

Solemnitatea decernării unor 
fruntașilor In întrecereaLa încheierea prime

lor două decade ale a- 
cestei luni. Ia nivelul In. 
treprinderii miniere Dîl- 
ja, din 23 de 

’doar 5 puteau 
îndeplinirea și 
rea prevederilor 
Datele ne-au 
fost furni
zate de 
ședințele 
mitetului 
sindicat 
minei, 
tor 1 
căruia 
solicitat 
puns la 
privind 
ganizațiilor de 
pentru creșterea 
rului formațiilor 
nul realizat, 
constituind o 
deosebit de importantă 
pentru îndeplinirea 
vederilor de plan la 
velui întreprinderii.

— Am folosit din

brigăzi, 
raporta 
depăși- 

de plan.

gentă, s-au făcut nume
roase propuneri pentru 
creșterea producției de 
cărbune extras. Totodată, 
în centrul dezbaterilor 
care au avut loc s-a si
tuat și modul în care se 
aplică măsurile stabilite

clăsică 
cărbune- 
cameră. 

zăcămînt
introduce-

la I. M. DîljaNegru, 
i-am 
răs-
cîteva întrebări 
preocuparea or- 

sindicat 
nutnă- 

cu pla- 
aceasta 
rezervă

Republicii Socialiste Româ
nia unor organizații jude
țene de partid, consilii 
populare, întreprinderi și 
centrale industriale, uni
tăți agricole și silvice, de 
construcții, unități din do- 

. meniul transporturilor și 
telecomunicațiilor, circula
ției mărfurilor, de gospo.

N i c o 1 a e 
gene- 

Comu-

Tovarășul 
Ceaușescu, secretar 
ral al Partidului 
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, a înmînat, sîmbătă, în 
cadrul unei solemnități, 
care a avut loc la Pala
tul Marii .Adunări Naționa
le, înalte distincții ale

losim tehnologia 
de extracție a 
lui — abatajul 
Condițiile de 
nu ne permit
rea mecanizării. Cel pu
țin deocamdată. în a- 
ceasta situație principa

lul neajuns 
care a avut 
influențe ne
gative asu
pra realiză
rii planului a 
fost disconti
nuitatea în 

aproviziona
rea 

ilor de lucru cu 
alele necesare.
acestui aspect s-au oprit, 
în discuțiile purtate, ma
joritatea minerilor.

— Nu aveți materi
alele solicitate de mi. 
neri ?
— Materiale avem, dar 

aprovizionă- 
de dorit,

pen- 
deosebite 

în 
depășirea 

de 
economico-so- 

angajamentelor 
întrecerea so-

darie comunală și prestări 
de servicii, institute de 
cercetare, proiectare și in
ginerie tehnologică, 
tru rezultatele
obținute în anul 1982 
îndeplinirea și 
planului național unic 
dezvoltare 
cială și a 
asumate în 
cialistă.

La solemnitate au parti
cipat tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășul Cons
tantin Dăscălescu, alți to-

R î R E
piivind Raportul Comisiei de anchetă 

a Marii Adunări Naționale
(în pagina a 4-a)

HOTĂ
formați- 
materi-
Asupra

de conducerea partidului 
la Consfătuirea de lucru 
de la C.C. al P.C.R. cu 
cadre de conducere, spe
cialiști și muncitori 
industria minieră și 
logic, consolidarea avan
tajelor oferite de intro
ducerea și aplicarea fer
mă a noului program de 
lucru.

— Din aceste discuții 
îndoia- 

nea- 
con- 
cau- 

de

din 
geo-

(Continuare în pag. a 4-a)

pre- 
ni-

(Continuare in pag. a 2-a)

plin 
prilejul oferit de alegeri
le dc la nivelul grupe
lor sindicale pentru a 
discuta cu toți oamenii 
muncii situația economi
că de la mina noastră. , 
S-a făcut o analiză

au reieșit, fără 
lă, și principalele 
junsuri cu care se 
fruntă colectivul, 
zele nerealizărilor 
pînă acum.

La mina noastră fo-

organizarea 
rii a lăsat 
dc asemenea, promptitu
dinea și ritmul de onorare

Interviu realizat de
Dorin G1IEȚA

Brigadierul Simion 
Biidescu, al treilea din 
stingă, alaiuri de șeful 
dc schimb Vasile lla- 
ranguș, ortacii lorda- 
che Donțu, Vasile Sa
va, Gheorghc Talpoș și 
Iordachc Mihăilă, com- 
ponenții uneia din for
mațiile dc lucru frun
tașe dc la sectorul 
al minei Uricani.

Foto : Șt. NEMECSEK

Ctitor de bunăstare
și pace
vine îi
clocotitor

stirpe
curge singele 
al multimilenarei 
a celor ce trudesc, cele
bră nu prin nume și vi
ță nobilă, ci prin osîrdia 
cu care coasa culcă fînul 
și dușmanii, pentru că 
și-a ales singur ursita — 
prin dăruire cutezanță 
pînă la sacrificiu, comu
nistul Nicolae Ceaușescu 
își împlinește vocația 
prometeică —, poporul 
l-a ridicat la înalta cins
te de prim fiu al patri
ei.

Pentru că a ridicat 
cauza clasei muncitoare, 
a poporului, la rangul de 
noblețe supremă, cuvîn- 
tul și faptele sale 
devenit strălucitoare 
semne ale blazonului 
cialist românesc.

Și pentru că a îndăti
nat munca și sfatul îm. 
preună cu minerul, cu

au
în-
SO-

constructorul, cu siderur- 
gistul, cu toți oamenii 
muncii în areopagul 
rii, numele lui 
iarba, îl adie < 
alintă duios 
patriei.

Și pentru că 
le, ci abneșația 
ționară, înalta omenie și 
gîndirea vizionară l-au 
făcut cunoscut planetei, 
asemenea munților și 
ceanelor. meridianele 
paralelele sufletului 
mânesc converg spre 
tîiul președinte al Româ
niei socialiste.

Iată de 
.izvodit și 
neamului, 
nimbat 
iubire, în 
torilor de bunăstare 
pace universală.

ță. 
îl respiră 
cerul, îl 

izvoarele

nu laude- 
revolu-

o-
Și 

ro- 
în-

ce destinul său, 
îngemănat cu al 

e proslăvit, 
de nețărmurita 
constelația cti-

Și

Ion VULPE

Alegeri parțiale de deputați
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Plenara Comitetului orășenesc
de partid Uricani

Ieri, la Uricani, comi
tetul orășenesc de partid 
a analizat în ședința ple
nară, comună cu sesiu
nea consiliului popular 
orășenesc, activitatea 
desfășurată de organele 
și organizațiile de partid 
pentru îndeplinirea sar
cinilor reieșite din hotă- 
rîrile adoptate de Con
gresul al XII-lea și Con
ferința Națională ale 
partidului, cu privire ia 
creșterea producției de 
cărbune și dezvoltarea 
potențialului economic în 
profil teritorial. în cadrul 
dezbaterilor pe margi

nea dării de seamă au 
fost relevate resursele 
interne și posibilitățile de 
sporire a producției fizi
ce, în condițiile aplică
rii noului mecanism e- 
conomic, ale întăririi au- 
toconducerii muncito
rești și autogestiunii. A 
fost subliniată necesita
tea perfecționării conti
nue a stilului și metode
lor de muncă ale orga
nelor și organizațiilor de 
partid și a conducerilor 
colective din unitățile e- 
conomice, pentru mobi
lizarea tuturor oameni
lor muncii la o activitate

i«
i

i 
rodnică, eficientă, la ni- ' 
velul cerințelor actualei ' 
etape de dezvoltare a ță- ! 
rii.

La următorul punct al i 
ordinei de zi, plenara a ; 
ales în funcția de secre-'. 
tar al comitetului orășe- | 
nesc de partid pe tova- i 
rășul Corneliu Bololoi. ,

în continuare, în ca- | 
drul sesiunii extraordi- • 
nare, consiliul popular al 1 
orașului Uricani a ales ' 
pe tovarășul Corneliu I 
Bololoi în funcția de ! 
președinte al Biroului e- [ 
xecutiv al Consiliului i 
popular orășenesc. ;

în zona platformei in
dustriale Livezeni, unde 
sînt în curs dc execuție 
cîteva obiective de inves
tiții eu termene de preda
re în acest an, graficul 
unei importante lucrări a

în devans 
față de grafic

fost devansat. Este vorba 
de noul abator și fabrica 
dc preparate din carne. 
Conform graficului, ter
menul de predare a aba
torului era la sfîrșitul, 
trimestrului II. După cum 
ne-a informat șeful lotului 
Petroșani al T.C.I. Brașov, 
abatorul va fi predat be
neficiarului în devans cu 
cîteva luni.

* 

î

î

i 
î

J

/Istăti, cu toții la vot !
Astăzi, 27 martie 1983, au loc alegeri parțiale de 

deputați în circumscripția electorală nr. 6 Petroșani 
— Petrila a Marii Adunări Naționale. Este un impor
tant eveniment politic în viața celor două localități, 
desehizînd noi perspective în evoluția activității eco
nomic?, sociale, educative și edilitar-gospodărcști.

Votul nostru din această zi este expresia 
conștiinței, a responsabilității cetățenești, a încrederii 
că prin munca noastră contribuim la creșterea nive
lului dc trai al tuturor. Astăzi, cînd ne prezentăm 
la urne, avem în fața ochilor imaginea Văii Jiului 
din aceste zile de primăvară : ritmurile intense de' 
modernizare edilitar-gospodărească, ritmurile muncii 
rodnice din abatajele de unde minerii scot la lumina 
zilei cărbunele.

CETATENI SI CETĂTENE DIN PETRO
ȘANI ȘI PETRILA !

Votul nostru pentru candidatul Frontului 
Democrației și Unității Socialiste este expresia 
fermei convingeri în prezentul laborios și vi
itorul luminos al Văii Jiului, al țării !
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Din nou despre

Dereglări pe calea difuzării presei
Joi, 24 martie a.c. am 

continuat scria raidurilor 
noastre menite să dez
văluie modul în care a- 
junge ziarul Ia cititori. 
Din nefericire, și de da
ta aceasta (în Lupeni și 
Uricani) am întîlnit ace
leași lipsuri care îm
piedică legătura între 
ziar și cititor, din cauza 
tratării cu indiferență 
— de către cei îndritu- 
iți s-o facă — a acestei 
probleme. Constatările 
noastre, în rindurile ce 
urmează.

SURPRIZE...
NEPLĂCUTE, ÎNCĂ 

DIN START
Prima surpriză ne-o o- 

feră chiar cei ce răspund 
de expedierea presei în 
rețea : la ora 8,30 ziarul 
„Steagul roșu" încă nu 
sosise la Lupeni I A do
ua surpriză ne așteaptă 
chiar pe geamul chioș
cului de difuzare a pre
sei din centrul orașului, 
sub forma unui bilețel, 
cum că „Azi închis — 
SRL". Nu contestăm 
dreptul vînzătoarei în 
cauză la ziua liberă, dar 
cei ce i-au programat 
ziua liberă... joi, nu 
s-au gindit că .este o zi 
în care presa locală se 
vinde foarte bine ? De 
ce s-o fi renunțat la ziua 
liberă acordată luni, cind

presa locală și o parte 
din presa centrală (cea 
mai căutată, bineînțeles I) 
nu are zi de apariție... ?

PE LINGĂ 
ÎNTÎRZIERI, LIPSURI 

ȘI... LIPSA !
La chioșcul de difuza

re a presei, nr. 312, car
tierul Vîscoza 1 (gestio
nar Maria I-Iuțul) ziarele 
au venit tot tîrziu (8 și 
40 de minute). Mai a- 
flăm că în zilele de 
marți și vineri numărul 
ziarelor este deseori 
insuficient și mai aflăm 
că (lucru curios !) lipsesc 
frecvent ziare din pa
chet... Luna aceasta de
exemplu au lipsit, în to
tal, peste 170 de bucăți. 
Sîntem curioși să aflăm
a cui e greșeala...

Situația este absolut
identică și la 
313 de pe s 
rului unde 
Gheorghița 
plînge de

chioșcul nr. 
rada Viito- 
vînzătoarca 
Milea se 

întîrzierile
foarte frecvente ale pre
sei locale, întirzieri care
cauzează reducerea vîn-
zărilor.

Lipsa de organizare, de 
responsabilitate și de... 
disciplină a celor che
mați și puși să satisfacă 
cerințele cititorilor face 
ca numărul tot mai mare 
al locuitorilor din noul

centru civic al Lupcniu- 
lui să fie puși în impo
sibilitatea de a avea ac
ces la presa scrisă. Con
cret : în acest cartier nu 
există nici un loc unde 
să se desfacă presa 1 Tre
buie găsită urgent o so
luție definitivă. O aștep
tăm 1

Aceeași situație și în 
cartierul Bucura — Uri
cani. Conducerea l.C.S. 
Mixtă Lupeni, cu spri
jinul organelor locale va 
trebui să găsească solu
ția rezolvării difuzării 
presei în termenul cel 
mai scurt.

în concluzie, starea de 
lucruri privind desface
rea presei locale (și nu 
numai a acesteia) în Lu
peni și Uricani — ca de 
altfel și în Petroșani, 
Vulcan și Petrila — re
clamă de urgență măsuri 
ferme, operative, efici
ente. Este de datoria ce
lor care răspund de bu
nul mers al activității de 
difuzare a presei ca a- 
cest „bun mers" să nu 
fie doar... teoretic, ci el să 
existe în realitate, pen
tru a face din presa scri
să un util mijloc dc in
formare, de educare și 
culturalizare a cititori
lor.

Unitate fruntașă 
la cooperativa 

„Straja”

SIMPOZION
Sala de ședințe a Consiliului popular orășenesc 

Vulcan găzduiește, luni (ora 15), simpozionul științi
fic dedicat aniversării a 90 de ani de la crearea pri
mului partid politie al clasei muncitoare din Româ
nia. Simpozionul se desfășoară sub egida Comitetu
lui municipal de partid, în colaborare cu Muzeul 
mineritului și Institutul de mine Petroșani. (l.V.)

O imagine semnifi
cativă pentru peisajul 
industrial al Văii Jiu
lui — mii de femei, so
ții și fiice de mineri 
participă Ia realizarea 
sarcinilor economice 
ale municipiului. Foto
grafia reprezintă un 
instantaneu din secția 
bobi na j a I.F.A. Vîsco
za Lupeni, unde se e- 
xecută lucrări de bobi- 
nare a mătăsii artifici
ale produse în fabrică, 
în această secție mă
tasea se sortează, se 
încadrează in clase de 
calitate și se expediază 
beneficiarilor. I’este 100 
de femei bine califica
te stăpînesc utilaje de 
înaltă complexitate.

în foto: muncitoa
rea fruntașă Profira Tu. 
fam.
loto : Șt. NEMECSEK

Primele semne 
ale redresării

(Urmare din pag. I)

a comenzilor făcute de 
sectoare. Greutăți în a- 
ceastă privință .își crea- 
ză chiar maiștrii sectoa
relor de producție. De 
multe ori dirijarea oa
menilor spre fronturile 
de lucru direct produc
tive se face în detrimen-’ 
tul formațiilor de apro
vizionare.

In aceste cazuri ceea 
ce cîștigă prin plasarea 
fronturilor productive, 
pierd fiind nevoiți să fa
că aprovizionarea locu
lui de muncă tot cu oa
menii brigăzii. Repet, a_ 
vînd numai abataje ca
meră, aprovizionarea for
mațiilor de lucru rămî- 
ne o activitate deosebit 
de importantă pentru re
alizarea planului și, prin 
urmare, formațiile de 
servire trebuie să fie tot 
alît de bine organizate ca 
și cele de la fronturile de 
lucru.

— Deci ați aflat ca
re sînt neajunsurile, 
deși cred că Ie cunoș- 
teați și dinantea a- 
cestor discuții. Cum ați 
acționat ?
— Prin măsurile luate 

atît la nivelul sectoare
lor cît și la nivelul în
treprinderii, situația a- 
provizionării s-a îmbu
nătățit simțitor.- Amintesc 
doar una din măsurile 
luate. De onorarea co
menzilor făcute de sec
toare către depozite și 
de calitatea materiale
lor expediate răspunde 
unul dintre șefii de ser
viciu. Rezultatele se văd.

Numărul formațiilor c 
lucru cu planul realizi 
a crescut în ultimele z 
le. Spre exemplu brig< 
da condusă de Constar 
tin Crăciune de la secte 
rul I la încheierea a dc 
uă decade avea un mi 
nus de 182 de tone. î 
aceste zile care au trecu 
din decada a Ill-a a rc 
cuperat din acest minu 
122 de tone. Brigada Io: 
Avădanei a recuperat ș 
ea din minusul prime 
lor decade, iar brigad 
lui Gheorghe Matei și- 
majorat plusul de la 51 
la 780 tone de cărbune 
Asemenea situații se în 
tîlnesc și la sectorul III 
Brigada lui Nicolae Cos- 
ma a recuperat minusu 
primelor două decade 
acum avînd un plus d< 
62 dc tone, iar brigad. 
condusă de Gheorghe Cer 
cel' a recuperat ma 
mult de 50 la sută dir 
minus.

Prin consolidarea a ce 
ea ce am cîștigat prii 
măsurile întreprinse pe 
linia aprovizionării și ii 
celelalte domenii de acti. 
vitate, producția extra
să va crește in continua
re astfel îneît să ajun
gem cît mai curînd 1< 
nivelul prevederilor de 
plan.

P.S. In 25 martie pro
ducția realizată la nive
lul întreprinderii minie 
re Dilja era doar cu 1£ 
tone mai mică deeit ni
velul sarcinilor. Prin ur
mare, primele semne ale 
redresării producției de 
cărbune extras au apărut 
în mod evident.

A devenit o obișnuință 
ca, atunci cînd se evaluea
ză activitatea cooperativei 
„Straja" printre cei aflați 
în primele rînduri să se 
afle cei care compun sec
ția „Marochinărie" condu
să de Costică Tolea.

Secția, împărțită în două 
unități dc producție, una 
la Lupeni și alta la Uri
cani, obține de cîțiva ani 
de zile rezultate excelen
te.

Numai în perioada scur
să din acest an au fost in
troduse în fabricație 6 
modele noi (creație pro
prie). Datorită bogatului 
sortiment aflat la inde- 
mîna cumpărătorilor, pla
nul dc desfaceri a fost 
depășit, la zi, cu peste 
250 000 lei, în timp ce Ia 
prestări de servicii, planul 
a fost depășit cu aproape 
20 la sută. Printre lucră
torii secției. datorită 
hărniciei și preciziei cu 
care muncesc, de o bună 
apreciere se bucură. Maria 
Chirilă, Maria Kovacs, Te
rezia Bogdan., Ioan Ca-r- 
doș, Laszlo Ncmeti, (secția 
Lupeni) Vasilica Angheli- 
na, Rodica Olaru, Elisa- 
beta Venter, Ion Pîrvu și 
Aguriță Udrcscu (secția 
Uricani).

T. ION

Împreună
Dorind să-și îndepli

nească îndatoririle ee-i 
revin din normele ce 
stau la baza activității 
asociațiilor dc locatari 
și din Legea 10/1982, co
mitetul asociației de lo
catari nr. 1 din cartierul 
Aeroport — Petroșani a 
avut in atenție in ultima 
perioadă mobilizarea 
membrilor asociației. la 
acțiunile de curățenie și 
înfrumusețare. Relev cu 
multă satisfacție că loca
tarii asociației noastre 
au răspuns în număr ma
re la chemarea comite
tului. Vîrstnici și tineri, 
cu multă inițiativă și do
rință de a-și aduce con
tribuția la înfrumuseța
rea cadrului de viață, 
locuitorii blocurilor din 
străzile Unirii și Viito
rului au participat Ia 
greblarea zoneloi- verzi, 
săparea și aranjarea pe
luzelor cu flori, mătura
rea străzilor și strînge- 
rea nisipului și pămîn- 
tului depuse la rigole, vă_ 
ruirea arborilor orna
mentali, repararea găr- 
dulețclor dc protejare a

cu locuitorii,
zonelor verzi. După un 
prim calcul făcut de noi 
au fost prestate, de că
tre membrii asociației, 
1400 de ore de muncă 
patriotică în folosul tu
turor. Vom finaliza ac
țiunile de curățenie și 
ordine pe întreaga rază 
de activitate a asociați
ei in cinstea alegerilor 

Frumosul citadin—creație cetățenească
parțiale în circumscrip
ția electorală nr. 6 a Ma
rii Adunări Naționale.

Dintre membrii asoci
ației noastre se remar
că în aceste acțiuni Au
relia Prepeliță, Nicolae
Morcoace. Dumitru Lu
ca, Vasile Kisspal, de la 
blocul 1. Elena Colceag, 
Nicolae Popescu, Maria 
Szilagy și Panfil Negru 
de la blocul 3, Dorin 
Dcspa și Ion Moldovan 
de la blocul 4, Ion Soare. 
Ana Lingurici de Ia blo
cul 8, loan Mihăilă, Aurel 
Ciocoiu și Iulian Hopu- 
lete de la blocul 5, toate 
din strada Unirii, pre
cum și Iosif Peter, Jiga

pentru ei
Balia, Pavel Perdun, Ion 
Chirica, Franeisc Mol
dovan, Aron Ciucean și 
alții dc Ia blocurile nr. 
1, 2 și 4 din strada Vi
itorului.

l.c  adresez tuturor 
mulțumiri și totodată 
îndemnul de a păstra cu
rățenia și a contribui în 

continuare la sporirea 
zestrei dc frumoS a aso
ciației noastre.

Aurel VUIA, 
Președintele asociației de 
locatari nr. 1. cartierul 
Aeroport — Petroșani

Micii gospodari ai cartierului
Zona dintre punctul 

termic .și blocul magazin 
„Hermes" s-a transformat 
mai zilele trecute în- 
tr-un adevărat șantier al 
curățeniei și frumosului, 
îndrumați de profesoara 
Anișca Noghiță și pen
sionarul Ștefan Lazăr, 
elevii Magdalena Chita, 
Cristian Traicu, Cristi
na Toma, Dana Tobă, 
Gabor Kovacs, Flavius 
Iliaș, Adrian Hoțea, fra

Mii de cetățeni, de toate vîrstele. din localitățile 
Văii Jiului participă în aceste zile la ample acțiuni 
de muncă patriotică pentru înfrumusețarea locurilor 
in care trăiesc și muncesc.

ții Costel și Sini Șerb, 
Mlhaela și Adrian Bîzu, 
Mirela și Mihăiță Bejan 
au muncit cu hărnicie și 
pricepere de oameni ma
turi pentru a face ordine 
și curățenie în această 
parte a. orașului. Și 
micii gospodari ai cartie
rului nu au întrerupt ac
tivitatea pînă ce nu au 
adunat fiecare petic de 
liîrtie, au măturat tro- 
uarele și strada, și trans

portat tot cc au strins incit 
întreaga zonă a rămas 
curată și frumoasă.

Acțiuni gospodărești 
ale tinerelor vlăstare, 
precum și ale celor mari 
so desfășoară de altfel în 
fiecare zi în toate locali
tățile Văii Jiului. A par
ticipa la aceste acțiuni 
este o îndatorire cetățe
nească a tuturor, dar și 
păstrarea frumosului 
creat cu trudă și migală.

CARTE UTILA pen- 
toate vîrstele ; „Plan- 
medicinale și aroma- 
de la A la Z“, o lu-

O 
tru 
tele 
tice 
crare care pune la înde- 
mîna celor Interesați o ga
mă largă de produse fi- 
toterapeutice, sub forma 
cea mai simplă de prepa
rare și administrare. Car
tea se găsește de vinzare 
la unitatea „Plafar" Pe
troșani. (I.D.)

„INVITAȚ1E". Aducem 
aminte, pe această cale, 
celor de la l.C.V A. că la 
unitatea nr. 277 Autoser
vire Lupeni (și 
nu nu m a i acolo) 
îi așteaptă zeci de lăzi cu 
borcane. Și nu de ieri, de 
alaltăieri... Ar fi cazul ca 
așteptarea să nu se mai 
prelungească. Cu alte cu
vinte, să-si facă datoria 1 
(A.T.)

INIȚIATIVĂ. Aflăm că, 
începînd de duminica tre
cută, un alt stadion are în 
dotare o tabelă electrică.

Stadionul „Minerul" Vul
can se bucură de acest dar, 
datorită inițiativei șefu
lui sectorului administra
tiv al l.M. Vulcan (sing. 
Alexandru Trestian), con
cretizată cu pricepere de 
electricianul Iosif Fekete. 
Felicitări. (T.A.)

iNTiLNlRI ALBE. Ieri, 
ca în fiecare an, în zilele 
de 2G—27 martie, vetera
nii schiului din Valea Jiu
lui au plecat la înlîlnirea 
cu prietenii lor de munte 
și sporturi albe de la Re
șița. Tradiționala întîlni- 
re, in cadrul căreia se 

desfășoară și întreceri de 
schi, va avea loc. la baza 
de agrement a siderur- 
giștilor din Semenic. (V.S.)

DEMOGRAFICĂ. De la 
oficiul de stare civilă al 
Consiliului popular mu
nicipal, aflăm că in peri
oada scursă din acest an 
s-au înregistrat 240 de 
nou năseuți. Ieri s-a în
cheiat cca dc-a 75-a că
sătorie. Lăcătușul Dorel 
Nicolae și-a unit destinul 
cu Doina Căldărar, electri
cian. Casă de piatră I (V.S.)

CAI. Sectorul E.G.C.L, 
Lupeni a rezolvat inge

nios problema penurici dc 
combustibil. Și în același 
timp in spiritul tradiției. 
Pentru transportul mate
rialelor la punctele de lu
cru nu se mai folosesc 
caii-putere, ei efectiv pa
tru cabaline, care remor
chează două căruțe. Șeful 
sectorului, Vasile Crișan, 
inspira colegilor săi de 
muncă, mai în glumă mai 
în series, rezolvarea pro
blemelor de transport în 
comun apelînd la... Pegas. 
Nu este vorba de armăsa
rul... inspirației. vi de 
bicicletă. (A.M.)

NOUTĂȚI. La secția de 
mobilă din I.ivezeni a 
I.P.L Deva vor intra în 
fabricație noi produse — 
scaunul tapisai din ele
mente strunjite „Corvinul" 
și 4000 de cărucioare pen
tru servire, ultima co
mandă fiind destinată be
neficiarilor externi.

Rubrică realizată de
Ion VULPE

vo mfopmoig
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Un simbol dac, ajuns pînă la noi
Persistența unor 

boluri daco-trace 
tituie o problemă 

•esează în egală 
etnograful. i 

■ul de

inten 
sură 
eul și amat 
rie.

Cindva, 
moștenită 
fragmentar 
împreună eu părțile pier
dute ori necunoscute 
nouă, un sistem de refe
rință in cadrul căruia a 
evoluat viața cultieă a 
strămoșilor, de-a lungul 
multor secole. Puterni
ca presiune latină cu tot 
ce a adus ca — noi cre
dințe și mituri, o altă or
ganizare a societății și 
peste tot noua limbă în
vățată in timp de au - 
tohtoni, au schimbat mul
te lucruri. Mai tirziu
creștinismul va opera
noi modificări, uncie sim
boluri au 
primind o 
trivită noii 
tele mai 
tente au fost înlăturate. 
Dacă interpretarea este 
cea corectă, avem păs
trată la Grădiștea Mun- 
celului expresia materi
ală a credinței dace în- 
tr-o ^citate urano-sola- 
ră.

Acolo 
altar 
mare 
tră 
formă 
au văzut ei soarele. Du
pă Herodot istoricul an
tic care ne-a lăsat refe
riri prețioase la credin
țele Strămoșilor noștri, 
zeitatea cerului se numea 
Geb'eleizis și era de aș-

simbolistiea 
disparat și 

constituia

fost adoptate 
coloratură po.

credințe, al- 
puțin rezis

se păstrează un 
de sacrificiu, un 
postament din pia- 
cîoplită, avînd o 
rotundă, așa cum

De pretutindeni
la licitație

se mai vinde, oare, 
în Occident ?

, la Londra a fost 
vînzare textul ori- 

al Declarației de 
Italiei la adresa 

Britanii și Franței, 
a 

lui 
si a fost făcut’ 

„II Duce" 
Textul 
adiude- 

de 10000 
că orga. 
ca și fc-

Ce 
la licitație 
Recent, 
pus în 
ginal ■ 
război a 
Marii 
Respectivul document 
fost. întocmit de mina 
Mussolini 
public de către 
la 10 iunie 1940. 
declarației a fost 
cat pentru prețul 
dolari. Este sigur 
nizatorii licitației 
ricitul cumpărător dealtfel, 
nu și-au pus întrebarea 
cit a costat respectivul do
cument Italia și poporul 
italian. Anglia și poporul 
ei...

RECORD
La Caracas, capitala Ve- 

nezuelei, a avut loc, de 
eurînd, o originală compe
tiție internațională : curse 
de melci. întrecerea a fost 
ci.știgată de un 
venit din Argentina, 
a „alergat” distanța 
centimetri in cinci 
te si 22 secunde.

,concurent” 
, care 
de 51 
minu- 
După 

cum relatează „Jeune Afrî- 
que", proaspătul campi
on a reușit nu numai să-și 
devanseze toți adversarii 
de întrecere, ci și să sta
bilească un nou record 
mondial de viteză... la cate, 
goria moluște. Melcul care 
apăra culorile S.U.A. a 
fost depășit „pe ultima 
turnantă”, cu două secun
de. Extraordinara compe
tiție a fost difuzată în di_ 
rect de Radioteleviziunea 
din Caracas.

CĂSĂTORIE
Ei 
nu 
«•! 
ca

luptat ca soarele să o iu- 
truchipezc.

Noi credem că 
ția de la un zeu 
pămînt 
pentiform 
moxis, ia 
avut loc în 
modificările 
sigure 
etatea dacă.

Apariția unei 
de meșteșugari, 
tori, întărirea castei mi
litare vor opera trans-

Z/Z/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ-'»ZZZZZZZ>

evolu
ai sub- 

u 1 u i, ser- 
numit Zal- 
Gebcleizis a 
paralel cu 

încete dar 
petrecute în soci-

pături 
ncgus-

Sîniem dintotdeauna 
pe aceste locuri

formări și pe planul cr 
dințelor concretizate în- 
tr-un zeu al cerului. Din 
relatările aceluiași autor 
antic reținem că in vre
me de furtună dacii să
getau norii „izgonindu-i“ 
astfel din fața mindru- 
lui soare. La mai bine 
de două milenii, iată ce 
ne spune scriitorul Ion 
Creangă vorbind despre 
mama sa... „...alunga 
nourii cei negri de pe 
deasupra satului nostru 
și abatea grindina in alte 
părți înfigînd toporul în 
pămînt, afară, dinaintea 
ușei...”

Dar. nu numai în Mol
dova din vremea lui 
Creangă se perpetua un 

Mir-
Nistor 
recent,

C-

din
i se perpetua 

simbol dacic. Dr. 1 
cea Valea 
intr-un t 
amintind o tradiție păs
trată în 
țeg) spun 
„cind văd

ClopQtiva (11a- 
că, oamenii 

norii fier-

bind" așează 
tăișul in sus. 
că nici în cr 
că și nici în 
tenită 
tură intre 
că nu- se poate înriuri in
tr-o anumită direcție 
fenomen al naturii 
mijloacele amintite, 
portant rămîne insă 
ceva : identitatea — i 
sență — a celor 
simboluri ; unul 
în ambianța lumii 
iar celălalt 
întinsul 
mânesc. Există încă 
element demn 
menționat: 
tea unitară a 
de către desccndenții lu
mii dace. Dar, soarele,
— zeu adorat de închi
nătorii daci în cinstea că
ruia erau săgetați norii 
de furtună, am moștenit 
noi simbolul său ? Da, 
șj chiar mai mult decît 
ar parc la prima vedere. 
Porțile din Maramureș 
sînt împodobite cu roți 
sculptate avînd patru 
spițe ca și multe casc 
din Banat, cămășile mai 
vechi ori iile poartă cu
sute simbolul soarelui
— tot sub forma unui 
cerc. Nu este de prisos 
să amintim că aici, în 
spațiul carpato-danubian, 
a apărut o sinteză scu-p- 
turală cu profunde sem
nificații intre simbolul 
soarelui — cerc cu spițe
— și pomul vieții înfăți- 

împletitură care 
în loc cuprinde 
amintit.

moș- 
nu există o lcgă- 

cauză și efect.

■ un 
prin 
Im- 
alt- 

în e- 
două 

născut 
dace, 

moștenit pe 
pămîntului ro- 

un 
de a fi 

receptivita- 
simbolului

i i

Reclamagiii

șat "a o 
din loc 
simbolul

Știați că...
— Cea mai înaltă tem

peratură realizată de 
este aceea produsă 
centrul unei bombe 
fuziune termonucleară, 
re ajunge la 
lioane grade 
mai înaltă 
controlabilă, 
condiții de laborator, 
obținut la 
Rochester, la 
67 milioane 
sius. în 1963 
înregistrase, cu un echi
pament Ogra, o tempera
tură de 3 000 milioane gra
de Celsius.

— Muzeul Ermitaj din 
Leningrad • este considerat 
a fi cea mai mare galerie 
de artă din lume, îm
preună cu Palatul de iar
nă, acesta posedind 
ximativ 3 milioane 
te de artă 7

om 
în 
cu

ca_ 
mi- 
Cea

300—400 
Celsius 7 

temperatură 
realizată în 

s-a 
Universitatea 
22 mai 1979, 
grade Cel- 
în U.R.S.S. se 

un

apro- 
obiec-

de-
este
din

— Omul care s-a 
ghizat de 1 000 ori 
actorul Jan Leighton, 
New York 7 El a jucat 1623 
roluri istorice la televi
ziune, pe scenă și pentru 
reclamă. A fost pe rîn'd 
Sherlock Holmes, Popeye, 
Grdclio, Marx, Albert Eins
tein, Napoleon și... Leighton 
însuși.

Culese de 
Hie BREBEN

Enigme ale naturii
Un fenomen neașteptat 

pentru oamenii de știință a 
fost descoperirea în Insu
lele Ilawai a 
de... canguri, 
apărut aceste 
cifice doar 
australian 7

Dezlegarea 
a fost prea 
1916, o pereche de canguri 
australieni, adusă pentru 
Parcul zoologic din Hawai 
a evadat din zona îngră
dită. Animalele s-au acli
matizat foarte bine, s-au 
înmulțit, iar în prezent 
există o colonie de cîteva 
sute dc asemenea mami
fere. Din 1916 pînă acum 
au crescut 60 de generații 
de marsupiale. Dacă tai
na provenienței lor s-a ex
plicat destul de ușor, o al.

unei colonii 
De unde au 
animale spe- 
eontinentului

misterului nu 
dificilă. In

tă curiozitate îi uimește 
pe oamenii de știință : da
torită adaptării la mediul 
înconjurător, 
lele din Hawai 
besc mult, prin 
și culoare, de 
lor australieni, 
mici și 
culoare, 
rătat că aceste

marsupia- 
sc deose- 

mărime 
strămoșii 

fiind mai 
mai deschise la 
Cercetările au a- 

animale 
au o structură diferită : u- 
nul dintre aminoacizii din 
fermentul ficatului, care le 
dă posibilitatea să se hră
nească și cu plante otră
vitoare. Se pune totuși în
trebarea ; cum, într-o pe- 

atît de scurtă (mai 
de un secol), a a- 
un nou tip de vie- 
avîndu-se în vedere

rioadă
puțin 
părut 
ta te, 
că schimburile genetice în
condiții naturale sînt de 
foarte lungă durată 7

Cronică nerimafă (93)
mai
este

• Ați văzut ? Cel 
mie număr natural 
întotdeauna primul.
• Pentru a instaura 

perfecțiunea nu e sufi
cient să scoți erorile în 
ilegalitate.
• M-am îndepărtat 

de unii amici. Astfel 
mi-am lărgit cercul de 
prieteni.
• Numai cel fără cap 

sfidează spînzurătoarea.

• Amnezia rămîne lo
cul preferat al conștiin
ței.

Q Interesant. Milioane 
de tone de singe se pot 
concentra in zece volu
me de istorie universa
lă.

< Cind trebuie să fac 
ceva inutil mă străduiesc 
să economisesc cit mai 
mult material.

Valeriu BUTULESCU

U M O R
V. MORARI) Cititorii fotografiază

Fiori, frumoaso fiori!

„Unchiul Mihai",
Foto: prof. Gh. LICIIER — Vulcan

„Noi, un grup de mai multe zîne binevoitoare, 
rugam a verifica dacă numita Baba Cloanța posedă 
permis de zbor pe aparate ușoare, precum și prin ce 
mijloace și-a procurat acel u'tim tip de mătură pe 
bază de bîogaz”.

„Eu, Zmeul-Zmeilor, reclam pe numitul Greucea- 
nu, că deține arme albe (a se vedea paloșul de trei 
ocale, aninat la brîu), motivind că eu nu posed nici 
un fel de unealtă de bătaie, buzduganul menționat 
de dumneavoastră fiind un obiect de artizanat, cata
logat ca făețnd parte din zestrea nevesti-mi”.

„Subsemnata Zîna-Florilor, care luna trecută vă 
aducea la cunoștință că de pe toate rondurile au 
dispărut plăcuțele cu ..Nu rupeți florile”, revin anun- 
țîndu-vă pe această cale, că in urma intervenției dvs. 
aceste plăcuțe au apărut. Au dispărut în schimb flo
rile”.

„Subsemnata Ileaha-Cosinzeana, reclam atitudinea 
neprincipială a lui Făt-Frumos, privind buna noastră 
conviețuire împreună. Ca probă depun această ari
pioară de albină pe care i-a oferit-o Zîna-Albinelor, 
sub pretextul înti.nirii lor ulterioare. La o eventuală 
solicitare a dvs. voi pretinde probe pentru dosar de 
la APICOLA”.

„Spînu, un binevoitor de ocazie, vă reclamă prin 
această anonimă, că numitul Strîmbă-Lemne a defri
șat o pădure de mesteceni în folosul lui Harap-Alb, 
care, pe baza lor a obținut un post dc ginere la Maro- 
împărat, in xlelrimentul subsemnatului”.

Mircea ANDRAȘ

ORIZONTAL: 1) Flo
rile... ochilor; 2) Pictor 
clasic român (1831-1891) 
autorul tabloului „Ghio
cei” — Flori frumos mi
rositoare (mase, sing.) ; 
3) „Cu Narciși și Crini, 
cu... / Timpul cald se- 
apropie” (G. Topîrceanu

D-ALE FOTBALULUI...
In tribună, un 

tor se adresează
specta- 
vecinu-

Arbitrul e străin ?
Da ! străin de fot

bal, ii răspunde acesta.
x

Soțul citește cu glas ta- 
cronica unui meci de 

fotbal :
— „Jiul, jucînd încîlcit, 

fără orizont, nu a reușit 
decît un meci egal acasă...”

Auzind
spune : '

— Așa 
n-a jucat

aceasta soția

le trebuie, de ce 
și Orizont ?

...și comentatorilor 
sportivi radio-TV

— Și acum vedeți b; 
de rezerve a echipei S 
ua, care atacă...

x
— Și acum Lung 

jează... lung...
x

— Mingea s-a lovit de 
zid și legătura mai depar-

dega-

x
-- Jucătorii se masea

ză, trec în careul de 16 m 
al echipei din Brașov...

x

— „Primăvara”) — 
oile la munte (arh.) ; 
Ultimele 
de iederă 1

Duc
4) 

inflorescențe 
5) Mușețel ;

5 S D * 8 V it il

—
r
—LL.

6) Real PT. Ana Grama 
— Liliac (reg. pl.) ; 7)
Mare lac în U.R.S.S. — 

Primele răsuri ! — ...Și ulti
mele tufe de măceș !; 8) 
Poet sovietic (1895-1925) 
din lirica 
prindem .
eu n am 
văzul” — 
mî / Lingă o tulpină / 
Zării o floare / Ca o lu
mină..." (1. Văcărescu) ; 
9) Corp de mieșunea 1 — 
Florăreasă in fond 
Ecuson 1 10) Pistilul 
pilor, de exemplu — 
gizor de film italian ; 11) 
Graminee dăunătoare cul
turilor — Printre pri
mii vestitori ai primă
verii

VERTICAL: 1) Gin
gașele cupe ale primă
verii — Părintele anti
cei fabule. „Mița și lilia
cul” ; 2> Floarea iubirii

căruia des-
Printre crengi

să-mi lunec
„tnlr-o grădi-

plo
ii e-

— Vestitoare a primă
verii (pl.); 3) Ascensiu
nea iederii — 13 garoafe;
4) Grupare etnică in Mo- 
zambic — Țara lalelelor;
5) Stofă groasă de bum
bac — Are acțiune de 
consolidare ; 6) Și acum 
urmează luna... florilor
— Anmnt în formare ; — 
24 de anemone 1 7) A- 
plieat pe față — Cultivă 
in — Localitate în Elve
ția ; 8) Rocada mare — 
Se face de rîsul lumii — 
Au răsărit toporașii 1 9) 
Inflorescența sălciei (pl.)
— Pictor și grafician ro
mân (1881-1958) autorul 
tablourilor „Primăvară” 
și „în grădină” ; 10) De 
la o primăvară la alta — 
Dedițel, vestitor al pri
măverii ; 11) Moral — 
Regretată poctă română 
(1916 1944) autoarea poe
ziilor „Flori”, „Vis ve
getal", „Macii" (Magda).

Dicționar : RNU. ASP.

s

c

Livîu BOT. 
student

— Acum cîteva minute 
arbitrul Vasile Georgescu a 

o minge, s-a de-schimbat
sumflat...

X
— Șut a lui Terheș pe 

lingă poartă! Portarul ie
șise din poartă 
bine după cum 
căci mingea nu 
în poartă...

x
— Mare ratare cu capul, 

goal 1

și ieșise 
aii văzut, 
a poposit

șitul 
nut.

fază 
fost

x
Arbitrul fluieră sfîr- 
partidci în acest mi-

x
Borz solicită această 
în care credea că a 

ofsaid, dar, nu...
x

_ Aici la Oradea, jocul 
intră in tiparul șabloane
lor.

x
— lăTenul este moale, a 

plouat’cu o zi înainte, de 
altfel crampoanele se văd 
si pe micul ecran.

Culese de
dr. D. GĂLÂȚAN j
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„Pe bună dreptate tova
rășul secretar general ne-a 
pus întrebarea în legătu
ră cu măsurile concrete 
luate în urma acestei an
chete. Aș dori să informez 
Marea Adunare Naționa
lă că atît în urma acestei 
anchete, cit și a măsurilor 
indicate de conducerea 
partidului, de a se extin
de controlul în județe, a 
fost imputată celor vino- 
vați o mare sumă rcpre- 
zentînd pagubele pricinui
te din cauza mortalității 
animalelor ; în 19 cazuri, 
cei vinovați au fost tri
miși în justiție ; în șase 
județe au fost înlocuite u. 
nele cadre, de la nivelul 
direcțiilor agricole jude
țene ; 30 de cadre din 
complexe și unități au fost 
schimbate. De asemenea, 
comisia de anchetă a sta
bilit încă o scrie de mă
suri, care sînt în curs de 
executare.

Doresc să informez, de 
asemenea, Marca Aduna

privind Raportul Comisiei 
de anchetă 

a Marii Adunări Naționale
Marea Adunare Națio

nală a Republicii Socia
liste România, luînd cu
noștință și dezbătîr.d Ra
portul Comisiei de anchetă 
cu privire la cazurile de 

. ncrcspcctare, de către unele 

. unități agricole, a preve
derilor legale referitoare la 
furajarea, îngrijirea, a- 
dăpostirea și păstrarea să
nătății animalelor,
HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Raportul 
Comisei de anchetă.

2. Pentru neîndeplinirea 
cu întreaga răspundere a 
atribuțiilor ce le revin, în 
vederea aplicării întocmai 
a legilor care reglementea. 
ză activitatea din dome
niul creșterii animalelor 
și a prevederilor din pro
gramele de dezvoltare a 
zootc-hniei,

— se atrage atenția con
ducerii Ministerului Agri
culturii și Industriei Ali
mentare, a Departamentu
lui agriculturii de stat și a 
Uniunii Naționale a Co
operativelor Agricole de 
Producție ;

— se dă avertisment ad
junctului ministerului a- 
griculturii și industriei a- 
limentare care răspunde 
de problemele creșterii a- 
nimalelor, și șefului De
partamentului agriculturii 
de stat și li se acordă un 
termen de maximum 6 
luni, pentru a demonstra 
că au tras toate concluzi
ile din neajunsurile cons
tatate, că au luat toate

Lucrările sesiunii Marii Adunări Naționale
re Națională că ațît corpul 
de control și inspecția sa
nitară, cît și aparatul mi. 
nisterului acționează pen
tru recuperarea tuturor 
pierderilor semnalate, în 
paralel cu aplicarea de 
măsuri care să ducă la în
lăturarea tuturor lipsuri
lor".

Luînd cuvîntul, deputa
tul Gheorghe Stoica, mem
bru al comisiei de anche
tă stabilită de Marea A- 
dunare Națională, a spus :

„Ținînd seama de răs
punderile ce revin diver
șilor factori și conducerii 
agriculturii, date fiind ne
ajunsurile mari manifes
tate în unele unități, în 
ce privește furajarea și 
asigurarea asistenței sa- 
nitar-veterinare, propun 
Marii Adunări Naționale să 
dea un avertisment mi
nistrului adjunct care se 
ocupă de problemele de 
zootehnie și să i se acor
de un termen de șase luni 
pentru a demonstra că, 
prin funcția pe care o de
ține, prin autoritatea pe 

HO TÂRÎ

măsurile pentru aplicarea 
programelor adoptate de 
conducerea partidului și 
statului, în vederea îm
bunătățirii radicale a acti
vității din zootehnic ;

— se dă avertisment di
rectorului Direcției bazei 
furajere, directorului Trus
tului întreprinderilor pen
tru producerea nutrețuri
lor combinate, directoru
lui Direcției sanitar-vetc- 
rinare și directorului Ins
titutului de biologic și nu
triție animală.

3. Obligă Ministerul A- 
griculturii și Industriei A. 
limentare, Departamentul 
agriculturii de stat, Uniu
nea Națională a Coopera
tivelor Agricole de Pro
ducție, institutele și sta
țiunile de cercetări de pro
fil, consiliile populare și 
organele agricole locale să 
ia măsuri ca în toate uni
tățile agricole de stat și co
operatiste să se asigure :

a) respectarea riguroasă 
a normelor de îngrijire și 
furajare a animalelor și a 
regulilor sanitar-veterina- 
re prevăzute de lege ;

b) realizarea efectivelor 
la toate speciile și cate
goriile de animale, organi
zarea judicioasă a repro
ducției, creșterea indice
lui de natalitate, livrarea 
animalelor la greutățile 
medii stabilite, eliminarea 
pierderilor prin morta
lități, precum și pentru 
respectarea strictă a nor
melor legale cu privire la 
tăierea animalelor ; 

care o are, va determina 
întregul aparat al minis
terului și al organelor te
ritoriale să iă măsuri pen
tru remedierea neajunsu
rilor ce s-au manifestat, 
pentru îmbunătățirea ra
dicală a activității în a- 
cest domeniu. De aseme
nea, propun să se dea a- 
vertisment directorului 
Direcției sanitar-veteri- 
nare, și directorului Di
recției bazei furajere din 
Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare, pre
cum și directorului 
Institutului central pen
tru problemele de nutri
ție a animalelor, cărora le 
revin mari răspunderi în 
legătură cu coordonarea, 
organizarea muncii și con
trolul îndeplinirii măsu
rilor de partid și de stat".

Tovarășul Constantin 
Dăscălescu, primul minis
tru al guvernului, a pro
pus, avînd în vedere că în 
unitățile agriculturii de 
stat s-au petrecut o serie 
de lucruri grave, să i se
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c) aplicarea cu fermita
te a programelor cu pri
vire la producerea furaje
lor, în structura și canti
tățile prevăzute în tehno
logia de creștere a fiecă
rei-specii de animale, uti- 
lizînd cu eficiență maxi
mă pajiștile naturale și 
cultivate, nutrețurile însi- 
lozate și celelalte resurse 
de furaje ;

d) încheierea lucrărilor 
de modernizare a fermelor 
zootehnice, înlocuirea teh
nologiilor ineficiente cu 
tehnologii simple, de mare 
randament, asigurarea în 
toate adăposturile a con
dițiilor de igienă și micro
climat ;

e) respectarea întocmai 
a prevederilor legii refe
ritoare la înregistrarea, 
circulația și vînzarea a- 
nimalelor ;

f) permanentizarea și 
perfecționarea pregătirii 
profesionale a lucrătorilor 
din zootehnie, întărirea 
ordinii și disciplinei in 
acest sector de activitate,' 
respectarea strictă a pro
gramului zilnic de activi
tate in toate fermele și 
complexele zootehnice.

4. în sesiunea din toam
na anului 1983, Consiliul 
Național al Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Sil. 
viculturii și Gospodăririi 
Apelor și Ministerul Agri
culturii și Industriei Ali
mentare vor raporta Marii 
Adunări Naționale asupra 
modului în care au fost 
duse la îndeplinire măsu
rile stabilite. 

dea același avertisment 
și șefului Departamentu
lui Agriculturii de Stat, 
urmînd să demonstreze, 
într-o perioadă de șase 
luni, dacă poate sau nu să 
conducă acest sector.

Cu privire la raportul 
comisiei de anchetă, Bi
roul M.A.N. a propus a- 
doptarea unei hotărîri al 
cărei text a fost citit de 
tovarășul Nicolae Giosan, 
președintele Marii Adu
nări Naționale.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a propus să se 
completeze hotărîrea cu 
prevederea ca, la sesiunea 
din toamnă, Consiliul Na
țional al Agriculturii, In
dustriei Alimentare, Sil
viculturii și Gospodăririi 
Apelor și Ministerul Agri
culturii și Industriei Ali
mentare să raporteze Ma
rii Adunări Naționale 
cum s-au îndeplinit mă
surile stabilite.

Cu amendamentele pro
puse, Marea Adunare Na
țională a adoptat în una

Solemnitatea înmînării unor
(Urmare din pag. 1)

varăși din conducerea de 
partid și de stat.

înaltă cinstire adusă hăr
niciei, spiritului de iniția
tivă și dăruirii exempla
re, conferirea, prin De
cret prezidențial, a unor 
prestigioase ordine și titluri 
ale Republicii Socialiste 
România reprezintă o gră
itoare mărturie a prețuirii 
deosebite pe care partidul 
și statul, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu o acordă mun
cii pline de abnegație și 
devotament desfășurată în 
cursul anului trecut de 
clasa muncitoare, țărăni
me și intelectualitate, de 
toți oamenii muncii — 
români, maghiari, ger
mani și de alte naționa
lități — din unitățile evi
dențiate, pentru îndepli
nirea ritmică și la un nivel 
calitativ superior a sarci
nilor de plan, constituind, 
totodată, un puternic im
bold pentru o activitate și 
mai susținută în acest an 
și în întreg cincinalul, în 
vederea dezvoltării neîn
trerupte a potențialului e- 
conomic al patriei noastre 
socialiste, sporirii neconte
nite a avuției naționale, a 
nivelului de civilizație și 
bunăstare a poporului nos
tru.

Tovarășul Dumitru A- 
postoiu, secretar prezi
dențial și al Consiliului de 
Stat, a dat citire De
cretului prezidențial.

în aplauzele celor pre- 
zenți, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a înmînat înal
tele distincții colectivelor 
situate pe primele locuri 
în întrecerea socialistă.

Au luat apoi cuvîntul 
tovarășii Gheorghe Pană,

nimitate Hotărîrea cu 
privire la raportul comisi
ei de anchetă.

La următorul punct de 
pe ordinea de zi, tovară
șul Ion Dincă, prim vice- 
prim-ministru al guver
nului, președintele Con
siliului Național al Agri
culturii, Industriei Ali
mentare, Silviculturii și 
Gospodăririi Apelor, a 
prezentat expunerea la 
Proiectul de lege pentru 
modificarea și completa
rea Legii nr. 31/1977 pri
vind Congresul consiliilor 
de conducere ale unită
ților agricole socialiste, al 
întregii țărănimi, al con
siliilor oamenilor muncii 
din industra alimentară, 
silvicultură și gospodări
rea apelor și Consiliul 
Național al Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Sil. 
viculturii și Gospodăririi 
Apelor.

Raportul comisiilor per
manente de specialitate 
ale M.A.N. la acest pro
iect de lege a fost pre
zentat de Ion Catrinescu, 

prim-secretar al Comitetu
lui municipal București al 
P.C.R., Leonard Constan
tin, prim-secretar al Co
mitetului județean Iași a] 
P.C.R., Ion Radu, prim- 
secretar al Comitetului ju
dețean Dolj al P.C.R., Ste- 
lian Necula, director ge
neral al întreprinderii de 
utilaj chimic „Grivița Ro
șie" din București, loan 
Toma, director al l.A.S. 
Prejmer, județul Brașov, 
Vasile Tudor, director al 
minei Filipeștii de Pădu
re, județul Prahova, Au
rel Sandu, directorul Insti
tutului de Cercetare Ști
ințifică și Inginerie Teh
nologică Mașini-Unelte și 
Agregate „Titan" — Bucu
rești, Petre Enecheoaia, 
președintele cooperativei 
agricole de producție din 
Scornicești, județul Olt, 
Radu Suman, director al 
Trustului de construcții 
industriale și agrozooteh
nice.

Dînd • expresie simță- 
mintelor de profundă sa
tisfacție și legitimă mîn- 
drie trăite în aceste clipe 
de comuniștii din organi
zațiile județene de partid 
evidențiate, de lucrătorii 
din cadrul consiliilor popu
lare, de oamenii muncii 
din unitățile economice 
distinse cu înalte ordine 
și titluri, vorbitorii au 
exprimat tovarășului
Nicolae Ceaușescu, din a- 
dîncul inimilor, cele mâi 
calde mulțumiri, profun
da lor gratitudine pentru 
grija deosebită pe care 
secretarul general al parti
dului o poartă dezvoltă
rii în ritm susținut a e- 
conomiei noastre socialis
te, creșterii permanente a 
nivelului de trai material 
și spiritual al întregului 
popor,- afirmării plenare a 

președintele Comisiei pen
tru agricultură, silvicul
tură și gospodărirea ape
lor.

După discuția pe artico
le, deputății au adoptat 
în unanimitate Legea pen
tru modificarea Legii nr. 
31 /1977.

Președintele Marii Adu. 
nări Naționale, tovarășul 
Nicolae Giosan, a spus a- 
poi că proiectele de legi 
înscrise la următoarele 
puncte de pe ordinea de 
zi a sesiunii urmează să 
fie examinate' de. comisiile 
permanente de specialita
te ale M.A.N., după care 
vor fi supuse forului le
gislativ suprem al țării 
spre dezbatere și aproba
re, într-o altă ședință a 
actualei sesiuni.

Lucrările primei părți a 
sesiunii a șaptea a celei 
de-a opta legislaturi a 
Marii Adunări Naționale 
au fost închise, data re
luării acestora în plen ur
mînd să fie anunțată ulte
rior.

înalte distincții
României în rfndul celor
lalte națiuni ale lumii, 
în același timp, cei ce au 
luat cuvîntul au asigurat 
pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu că în acest an 
toate colectivele distinse cu 
ordine și titluri ale Re
publicii Socialiste Româ
nia își vor mobiliza și 
mai puternic energiile pen
tru realizarea în bune con
diții a sarcinilor în toate 
domeniile de activitate, își 
vor amplifica eforturile, 
adueîndu-și, astfel, întrea
ga lor contribuție la în
făptuirea neabătută a ho- 
tărîrilor Congresului al 
XII-lea și Conferinței Na
ționale ale P.C.R., a obiec
tivelor înscrise în progra
mul edificării societății so
cialiste multilateral dez» 
voltate pe pămîntul pa
triei noastre și înaintării 
României spre comunism.

Primit cu deosebită căl
dură și însuflețire, cu cele 
mai profunde sentimente 
de dragoste, stimă și re
cunoștință, în încheierea 
festivității a luat cuvîntul 
tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU.

Cuvântarea secretarului 
general al partidului, pro
fund elogiu adus muncii 
creatoare pe care întregul 
nostru popor o desfășoară 
pentru binele țării Și al 
său, și, în același timp, 
vibrant și insuflețitor în
demn la noi fapte de mun
că pentru progresul țării, 
a fost primită cu vii și în
delungi aplauze, cei pre- 
zenți exprimînd hotărîrea 
fermă de a transpune in 
viață politica internă și 
externă a partidului și sta
tului, de a-și spori și mai 
mult aportul la înflorirea 
României, la ridicarea ei 
pe noi trepte de civiliza
ție și progres.

(Agerpres)

FILME
Duminică, 27 martie
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Despărțirea,
I-II ; Unirea: Actorul și 
sălbaticii, I-II.

PETRILA : De la 9 la
5.

LONEA : Urgia.
ANINOASA : Cine iu

bește și lasă.
VULCAN — Luceafă

rul : Asteptînd un tren.
LUPENI — Cultural : 

Ultimul cartuș.
URICANI Bunul meu 

vecin Sam, I-II.

Luni, 28 martie

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Concurs ; Uni
rea : Călărețul nocturn.

LONEA : Unde ești 
dragoste.

VULCAN — Luceafă
rul : Rapidul 34.

LUPENI — Cultural :
Logodnica mecanicului 
Gavrilov.

URICANI : Misterele
de la castel.

TV
Duminică, 27 martie

8,00 Consultații pen
tru admiterea în în- 
vățămîntul supe
rior agricol.

8.30 Almanahul familiei. 
9,00 De strajă patriei.
9.30 Bucuriile muzicii.

10,00 Viața satului.
11,45 Lumea copiilor. 
13,00 Telex.
13,05 Album duminical.
17,00 Jurnalul științelor și 

al călătoriilor.
18,10 Călătorii spre vi

itor.
19,00 Telejurnal.
19,15 O politică dedicată 

păcii și prieteniei. 
Din gîndirea și ac
tivitatea internați
onală ale președin. 
telui Nicolae 
Ceaușescu.

19,25 Cîntarea Români
ei.

19,55 Stadion.

20,25 Telecinemateca.
22,35 Telejurnal.
22,40 Avanpremieră TV. i

Luni, 28 martie
15,00 Telex.
15,05 Emisiune în limba i 

maghiară.
17,50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.
20.15 Actualitatea eco- = 

nomică.
20,30 Din inima între- i 

gului popor.
21.15 Tezaur folcloric.
21,45 Roman foileton : 

Marile speranțe. 
Ecranizare a ro- i
manu’.ui cu același î
titlu de Charles i
Dickens.

22.15 Telejurnal.

Mica publicitate
SCHIMB locuință pro

prietate personală trei ca
mere, curte, Oradea, cu 
similar Petroșani. Infor
mații telefon 991/38428, 
după ora 21,00. (318)

ANUNȚURI DE FAMILIE

Un gînd pios la împlinirea a doi ani de la dis
pariția mult regretatei

MIOARA UNGUREANU
(335)

La doi ani de la dureroasa dispariție, păstrăm 
un gînd pios pentru cea care a fost buna noastră 
colegă

MIOARA UNGUREANU
(333)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Szabo 
Ioan, eliberată de Prepa- 
rația Petrila. O declar nu
lă (334)
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