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Lucrările sesiunii
Marii Adunări Naționale
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Plenara Comitetului municipal 
de partid

Ieri a avut loc plenara 
lărgită a Comitetului mu
nicipal de partid care 
a analizat activitatea 
desfășurată de organele 
și organizațiile de partid, 
de sindicat. U.T.C., de 
conducerile colective pen
tru legalizarea sarcinilor 
Asieșite din documentele 
de partid și de stat în 
vederea creșterii nive
lului de trai, in asigura
rea stării de sănătate a 
populației din Valea Jiu
lui. în cadrul plenarei 
a fost prezentată, de ase
menea, o informare cu 
privire la concluziile des
prinse din discuțiile in
dividuale purtate de bi
rourile organizațiilor de 
bază, cu membrii de 
partid și măsurile ce se 
impun pentru activitatea 
de viitor.

La lucrările plenarei au 
luat parte membrii și
membrii supleanți ai co
mitetului municipal de 
partid, membrii comisiei

municipale dc revizie, ac
tivul dc partid din do
meniile construcții, să
nătate comerț, prestări 
de servicii și agricultură, 
activiști de partid, Sin
dicat și U.T.C., secreta
rii comitetelor de partid, 
reprezentanți ai orga
nizațiilor de masă și obș
tești și conducătorii orga
nice colective de condu
cere din unitățile de 
construcții social-cultu- 
ralc. de sănătate, co
merț și prestări de ser
vicii către populație.

La dezbaterile care 
au avut loc pe marginea 
raportului prezentat, au 
luat cuvîntul tovarășii 
Gavrilă David, Maria 
Iuga, Victoria Sicoe, Vil
helm Kleibel, Vasile Su- 
fletu. Ioana Mesaroș, Du
mitru Bălan, Emilia Ianc, 
Alexandru Todor, Geor
ge Dîrlea, Miron Șerb și 
Filip Lazăr.

Lucrările plenarei au 
evidențiat realizările- ob

ținute prin grija condu
cerii partidului și statu
lui nostru, a secretarului 
general al partidului, 
personal, pentru ridica
rea continuă a nivelului 
de trai al minerilor, al 
celorlalți oameni ai mun
cii din Valea Jiului. Dez
baterile au constituit, tot
odată, o analiză exigentă 
asupra unor neajunsuri, 
a cauzelor acestora, su
bliniind răspunderile ce 
revin organelor și orga
nizațiilor de partid, de 
masă și obștești, unități
lor social-economice în 
înfăptuirea politicii par
tidului privind ridicarea 
nivelului de trai, a cali
tății vieții oamenilor 
munci. ■

Pe marginea probleme
lor analizate, plenara Co
mitetului municipal de 
partid a adoptat măsuri 
corespunzătoare.

CU PLANUL ANUAL ÎNDEPLINIT
Colectivul constructorilor de pe șantierul din 

Vulcan a! I.M.C. Bîrcea — Deva, raportează îndeplN 
ni rea sarcinil or de 'plăiț pe anul 1982.. Ieri, în con
tul planului anual, s-au turnat ultimii mc de beton 
în structura de rezistență a blocului 46 din ansamblul 
220 de apartamente. Valoric, volumul lucrărilor pe 
acest șantier a fost depășit cu aproape două milioane 
lei. Fată de planul fizic au fost terminate toate cele: 
232 de structuri de rezistență a apartamentelor de la 
blocurile planificate în acest an.

Sînt create astfel condiții pentru predarea la 
termen a apartamentelor din orașul Vulcan și ata
carea din timp a lucrărilor de investiții prevăzute 
pentru anul viitor. (V.S.) ' ■

în prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Co
munist Român. președin
tele Republicii Socialiste 
România, joi, 9 decembrie, 
s-au reluat în plen lucră
rile sesiunii a șasea a ce
lei de a opta legislaturi 
a Marii Adunări Naționale.

înaltul for legislativ, în
trunit in atmosfera de pu
ternic avînt creator care 
domnește pe tot cuprinsul 
țării în aceste zile premer
gătoare Conferinței Na
ționale a partidului și ce
lei de a 35-a aniversări a 
proclamării Republicii — 
evenimente cu puternice 
rezonanțe în viața întregii 
noastre națiuni — a dez
bătut proiectele unor acte 
normative de o deosebită 
însemnătate pentru dez
voltarea economico-socîală 
a patriei, menite să con
fere o nouă perspectivă 
activității neobosite pe ca
re poporul român o des
fășoară pentru înfăptui
rea mărețului program de 
făurire a societății socia
liste multilateral dezvol
tate.

La sosirea în rotonda Pa
latului Marii Adunări Na
ționale, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului 
și statului au fost întîm- 
pinați de deputății și in
vitații prezenți la sesiune 
cu puternice și îndelungi 
aplauze.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în lo
jile oficiale au luat loc 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășii Constantin Dăs- 
călescu, alți tovarăși din

conducerea partidului și 
statului.

La lucrările sesiunii au 
luat parte, de asemenea, 
șefi de misiuni diplomatice 
acreditați la București, pre
cum și corespondenți ai 
presei străine.

Președintele Marii A- 
dunări Naționale, tovară
șul Nicolae Giosan, a des
chis lucrările sesiunii.

Pe ordinea de zi, apro
bată în ședința din luna 
noiembrie a actualei ț se
siuni. sînt înscrise urmă
toarele puncte :

1. Proiectul de lege pen
tru ’■ adoptarea Planului 
național unic de dezvolta
re economico-socială a 
Republicii Socialiste Româ
nia pe anul 1983 ;.

2. Proiectul de lege pen
tru adoptarea planului de 
dezvoltare a agriculturii și 
industriei alimentare pe 
anul 1983 ;

3. Proiectul de lege pen
tru adoptarea Bugetului 
dc stat pe anul 1983 ;

4. Proiectul de lege cu 
privire la obligațiile și 
răspunderile consiliilor 
populare, i unităților socia
liste și ale cetățenilor pen
tru buna gospodărire, în
treținere și curățenie a 
localităților urbane și ru
rale, păstrarea ordinii și 
disciplinei publice ;

5. Programul privind în
făptuirea măsurilor de au- 
toconducere și autoapro- 
vizionare în vederea asi
gurării unei bune aprovi
zionări a populației cu 
produse agroalîmentare și 
bunuri industriale de con
suni pe trimestrul IV/1982 
si semestrul 1/1983.

6. Proiectele de legi pen
tru aprobarea decretelor

cu putere de lege emise 
dc Consiliul dc Stat.

Intrîndu-se în ordinea 
dc zi, tovarășul Ștefan 
tjjrlea, președintele Comi
tetului de Stat al Planifi
cării, a prezentat expu
nerea la Proiectul de lege 
pentru adoptarea Planu
lui național unic de dez
voltare economico-socialâ 
a Republicii Socialiste 
România pe anul 1983.

' Expunerea la Proiectul 
de lege pentru adoptarea 
Planului de dezvoltare a 
agriculturii și industriei-ă- 
limentare pe anul 1983 a 
fost prezentată de tovară
șul Ion Teșu, ministrul 
agriculturii și industrie, 
alimentare.

Ministrul finanțelor, to
varășul Petre Gigea, a pre
zentat expunerea la Proiec
tul de lege pentru adopta
rea Bugetului dc stat pe 
anul 1983.

Âvîndu-so în vedere le
gătura strînsă dintre cele 
trei proiecte de legi, în 
continuare a fost prezen
tat coraportul Consiliului 
Suprem al Dezvoltării E- 
conomice și Sociale a 
României asupra acestor 
acte normative. Corapor
tul a fost prezentat de to
varășul Ioan Totu, vice
președinte al Consiliului.

Deputății și invitații la 
sesiune au audiat apoi 
raportul comun ai comisi
ilor permanente ale M.A.N., 
expus de tovarășul Vasile 
Bărbuleț, secretar al Co
misiei pentru industrie și 
activitatea ecoîioinico-fi- 
nanciară.

în cadrul discuției gene
rale comune asupra celor

(Continuare In pag. a i-a)

O MĂSURĂ EFICIENTA :

Cointeresarea personalului electromecanic în
creșterea productivității 

muncii in abataje
înainte de aplicare (iulie a.c.)
• Producția medie zilnică pe sector: 

604 tone • Mai puțin de jumătate din 
brigăzi au realizat sarcinile proprii * 
Productivitatea medie a muncii în aba
taje — sub 5 tone/post Stagnări a- 
proape zilnice înregistrate pe fluxul de 
evacuare a cărbunelui ț Cîștigul perso- 
ffaluluj muncitor auxiliar 
itiiția de încadrare.

Colectivul sectorului III 
al I.M. Dîlja a încheiat 
luna noiembrie cu un no
tabil succes în eforturile 
susținute ce le depune 
pentru creșterea producției 
zilnice de cărbune, res
pectiv pentru crearea unei 
baze tehnico-organizatori- 
ce sigure de realizare a 
sarcinilor la producția fi
zică in luna decembrie și 
primele luni ale anului 
1983. Pe lingă alte măsuri 
Întreprinse în acest scop 
în ultima vreme — asigu
rarea liniei de front acti-

— sub retn-

ve la nivelul 
condiții tehnice 
tățite pentru evacuarea 
continuă a cărbunelui, 
creșterea gabaritului 
lucrărilor miniere 
în galeriile de cap ale a- 
batajelor, avînd ca urma
re îmbunătățirea aprovi
zionării materiale a bri
găzilor și condiții optime 
de aeraj — cel mai însem-
Ing. Emiiian NEAGOIE, 
șeful sectorului UI al 

I.M. Dîlja

; In luna noiembrie
• Producție medie zilnică : 813 tone/zi 

• Toate brigăzile productive cu sarci
nile realizate £ Productivitatea medie 
a muncii în abataje — 5,67 tone/post 
(aproape 500 kg/post peste nivelul pla
nificat) • întreruperile pe fluxul de 
benzi — ca și inexistente ț Retribuția 
personalului muncitor de servire — cu 
peste 10 la sută superioară încadrării.

planului, 
îmbună-

Brigadierul Traian Pop alături de șeful de schimb 
Gavril Tamba și unul din ortacii brigăzii pe care 
o conduce la sectorul III al minei Uricanl.

Foto : Ștefan NEMECSEK

(Continuare in pag. u 2-a.

NOI DEPĂȘIRI
Colectivul Secției de

preparare a cuarțului —
Uricani a încheiat și luna 
noiembrie cu depășiri subs- 

• tanțiale, ele concretizîn- 
du-se în 286 000 lei peste 
planul producției valori
ce. La cuarțul prelucrat 
pentru sticlă optică s-au 
expediat in plus față de

plan 18 tone, pentru cris- 
tal 12 tone, iar pentru 
glazuri și emailuri 27 
tone. Totodată prin can
titățile de minereu extras 
ta luna noiembrie, stocul 
pregătit pentru prelucra
re în lunile de iarnă se 
cifrează la 5800 tone. (A.T.)

LA FABRICA DE MOBILĂ PETRILA

Lucruri bune, „umbrite" de 
mici neglijențe

Efectuînd în 
urmă cu cî- 
teva zile un 
raid pe tema 
folosirii ener
giei electrice, 
în unități e- 
conorniee din

convins în in
terior că așa 
stăteau lucru
rile în vestia
rele femeilor 
și bărbaților: 
nimeni pre

zent, în schimb

Sesiuni
de constituiri
a cons fiilor 

populare 
comunala I

orașul Petrila, de la in
trare încă, la Fabrica de 
mobilă se arătau semnele 
unei chibzuite folosiri a 
energiei electrice: lumină 
obscură în clădirile din 
jurul halelor principale 
— în casa portarului și la 
centrala termică, întune
ric în depozitele nefolosi
te la această oră și chiar 
în unele părți ale clădirii

principale, unde, desigur, 
nu se lucra în acel schimb. 
Dar, tot de afară, ne-au 
atras atenția luminile ce 
veneau din încăperi în ca
re tovarășul Iosif Laig, de 
la S.D.E.E. Petroșani, care 
ne însoțea, bun cunoscă
tor al „terenului" de aici, 
bănuia că nu se lucrează, 
în prezența tovarășei Este- 
ra lie, C.T.C.-istă. ne-am

tuburile erau aprinse... în 
sectorul „mașini 11“, în 
ansamblu, tuburile fluo
rescente ardeau numai a- 
colo unde erau concentrate 
grupuri de muncitoare ca
re își desfășurau activita
tea. O excepție însă : la

T. CAMPIANU

Ieri, la Aninoasa și 
Bănită s-au desfășurat lu
crările primelor sesiuni 
din actuala legislatură a 
consiliilor populare co
munale.,în prezența depu- 
taților aleși la 21 noiem-. 
brie in circumscripțiile e- 
lectorale comunale, sesiu
nile au înfăptuit actul de 
constituire a .consiliilorj
populare din cele două 
comune ale municipiului 
Petroșani. Pc baza propu
nerilor Frontului Demo
crației și Unității Socia
liste, în cadrul sesiunilor 
au fost aleși membrii bi
rourilor executive ale ce
lor două consilii populare 
și primarii comunelor. 
Depunerea jurămîntului 
de credință și devotament 
față de Republica Socialis
tă România și popor, a 
fost un moment solemn 
care a caracterizat lucră
rile celor două sesiuni, 
în funcția de primar au 
fost aleși tovarășii Valenti
na Cerchez, secretarul co
mitetului comunal de
partid din Aninoasa, și 
loan Dragotă, secretarul 
comitetului comunal de 
partid din Banița.

Sesiunile au ales, de a- 
semenea, comisiile perma- 
mențe ale consiliilor popu
lare comunale.
■ « ■ ■ ■■ L

In pag, a ?-a

Dialog
cetățenesc

(Continuare ta pag a î-a.
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Din activitatea organizațiilor de partid • a

Cuprindere, viziune în perspectivă
Rod al muncii susținu

te desfășurate d.e organi
zațiile de partid din ora
șul Vulcan, în perioada 
trecută de la începutul a- 
nului, aproape toate au 
făcut primiri în partid. 
Numărul membrilor de 
partid nou primiți în a- 
cest an se ridică la pes
te 150, toți fiind mineri, 
electricieni sau lăcătuși 
de mină, preparatori, e- 
nergeticieni, confecțio- 
nere, deci oameni care 
provin direct din activi
tatea productivă. De spe
cificat și faptul că a- 
proape 90 la sută a ce
lor nou primiți în partid 
au fost recomandați' de 
către organizațiile U.T.C., 
deci sînt tineri, iar 40 

, la șută sînt femei — mun
citoare la întreprinderea 
de confecții, preparație

partid, iar formațiile 
lucru să fie conduse

si S.S.H. din Vulcan.
în urma rezultatelor 

obținute în munca de 
primire în partid, birou
rile organizațiilor de 
bază din secții , și sectoa
re au reușit să asigure 
ca la toate locurile de 
muncă, în toate schim
burile să lucreze membri 
de 
de
în marea lor majoritate de . .. — .
ranție a 
muncii 
ve desfășurate de orga
nizațiile de partid, a pu
terii lor de înrîurire în 
toate colectivele de mun
că — rod al coordonării 
judicioase și cuprinderii 
în perspectivă a activită
ții de întărire a rînduri- 
lor partidului.

comuniști. Este o ga- 
perfecționării 

polițico-educati-

cestei acțiuni și în adu
nările generale ale orga
nizațiilor de bază.

Acordînd toată atenția 
pregătirii și desfășurării 
discuțiilor individuale în- 

- tr-un climat de responsa
bilitate și exigență par
tinică, birourile organi
zațiilor de bază au reu
șit să asigure acestei ac- 
țiuni un conținut bogat,

Controale complexe

constituind de fiecare da
tă un veritabil mijloc 
de activizare a comuniș
tilor, de întărire a res
ponsabilității lor față de 
sarcinile ce le revin în 
mobilizarea colectivelor 
la realizarea sarcinilor 
economice, gospodărirea 
materialelor și energiei, 
întărirea muncii educa
tive în rîndul tineretului 
etc. \ > ■

asupra înfăptuirii 
hotărîrilor

(Urmare 'din pag. 1) s-a muncit 
instituit o 
nătoasă în 
că

Important mijloc de activizare
• în orașul Vulcan, în 

toate cele 1,03 orga
nizații de bază din între
prinderile și ..instituțiile

V ________________

orașului s-au încheiat dis
cuțiile individuale cu 
membrii de partid, dez- 
bătîndu-se concluziile a-

v Controalele complexe a- 
supra înfăptuirii hotărî- 
rilor organelor superioare 
și a celor proprii au de
venit o practică curentă 
în activitatea organelor 
de partid din orașul Vul
can. Asemenea controale 
au fost întreprinse atît 
de organul orășenesc, cît 
și de comitetele de par
tid din marile întreprin
deri. Organul orășenesc 
a întreprins controale 
complexe la cele două u- 
nități miniere, U.E.P. și 
S.S.H., precum și con-

troale pe domenii pri
vind conținutul și 
•ciența adunărilor 
rale, creșterea numerică 
a organizațiilor de par
tid, munca politică în 
sprijinul realizării sarci
nilor economice, condu
cerea activității organi
zațiilor de masă și obș
tești etc., controale care 
au precedat diferite a- 
nalize în plenarele și bi
roul comitetului orășe
nesc de partid.

efi- 
gene-

ECONOMHÎREA
<ur;a^energ;e:

rUrmare din pag I)

„ștaifuri",. unde, deși lumi
nau trei tuburi, activita
tea era întreruptă. Aici 
ne-a „ajuns din urmă" e- 
lectricianul de serviciu Va
ier Iușan, care ne-a ... în- 
tîmpinat cu cuvintele : 
„Am aflat că sînteți la 
noi și am venit în grabă. 
Am stins și luminile din 
vestiar"...

Părea că misiunea noas
tră s-a încheiat, dar, în 
final, ni S-au oferit două 
surprize. Prima : după ob
servațiile făcute, electri
cianul de serviciu și-ă do
vedit slăbiciunea „refle
xelor", căci, depărtîndu-se 
de „ștaifuri" luminile ră- 
mîneau tot aprinse... A 
doua: în vestiarul femei
lor — luminile din nou

aprinse ! „Sînt așa de ne
glijente muncitoarele !“ ■— 
a zis cu necaz electricia
nul. Recunoaștem că- așa 
este, că, pe lîngă celelalte 
constatări, și acest fapt 
evidențiază necesitatea u- 
nei mai susținute munci de 
educăție privind folosirea 
chibzuită a energiei, pe 
care trebuie s-o desfășoa
re organizatorii produc
ției, organizația de partid 
și de sindicat a fabricii. 
Măsurile judicioase între
prinse pentru economisi
rea energiei electrice nu 
trebuie „umbrite" de mici 
neglijențe din partea uno
ra din cei care muncesc 
în această tînără unitate 
economică. Se cere instituit 
un front de acțiune comun 
care să conducă la ECO
NOMISIREA PE TOATE 
CAILE A ENERGIEI E- 
LECTRICE!

Dan STEJARU

Asistentele medicale Angelica Tomuș și Coroana 
Pătroi, pregătesc un pacient pentru efectuarea unei 
radioscopii în cabinetul de radiologie de Ia Spitalul 
municipal Petroșani.

nat rol în intensificarea 
ritmului de extracție ' l-a 
avut adoptarea sistemului 
de retribuire a personalu
lui auxiliar și de servire, 
de nivelul îndeplinii pro
ductivității muncii în aba
taje.

în luna august a.c., con
ducerea tehnică a minei 
a aprobat transferarea de 
la sectorul transport al 
minei la sectorul III — 
producție a fluxului de 
benzi de evacuare a căr- lucrare de pregătire 
bunelul din zona aferentă 
acestuia și a efectivelor 
care-1 deserveau. Prin mă
surile interne întreprinse 
în sector.s-a realizat o le
gătură nemijlocită a acti
vității de servire cu acti
vitatea direct productivă, 
ceea ce a condus la spo
rirea posibilităților de rea
lizare și depășire a pla
nului de către fiecare bri
gadă în parte, concomitent 
cu creșterea cîștigului rea
lizat de către formațiile 
care întrețin utilajele și 
a celor care se ocupă de 
aprovizionarea materială în 
sector. S-a reușit astfel 
cointeresarea formațiilor 
de servire de realizările 
din abataje, funcție de ca
re li se stabilește retribu
ția. De la retribuții sub 
încadrarea de bază obți
nute mai înainte, persona
lul muncitor electrome
canic și personalul forma
țiilor de servire a obținut 
în luna noiembrie cîștiguri 
cu 14 la sută superioare 
încadrării. Aceasta a fost 
posibil pentru că, dispu- 
nînd de'tot ce le este ne-, 
cesar în desfășurarea nor
mală a muncii la frontul 
propriu, toate brigăzile din 
sector — conduse de Ni
colae Toma, Nicolae Coz- 
ma, Iosif Kovacsik, Vale
rian Maxim, Gheorghe O- 
preanu, Nicolae Pintilie 
și Laurențiu Burlui —- au 
raportat depășiri ale sar
cinilor fizice lunare. Se 
poate afirma cu certitudi
ne că stimulați de acest 
mod de lucru oamenii ac
ționează cu mai multă res
ponsabilitate pentru înde- trage cantități sporite de 

cărbune, țelul nostru prin
cipal. *

bine, că s-a 
mentalitate să- 
colectiv, aceea 

realizarea sarcinilor 
depinde de noi, de modul
cum își face datoria fie
care. Dacă, inițial, a tre
buit să depunem mari e- 
forturi pentru punerea la 
punct a fluxului de utila
je, orgahizînd intervenții 
de amploare în zile ne
lucrătoare, acum funcțio
narea benzilor și transpor
toarelor metalice către fie
care abataj sau 

este 
asigurată prin intervenții 
scurte, sigure de către per
sonal calificat care cu
noaște precis și calitățile 
și slăbiciunile utilajelor 
de care răspunde. S-a do
vedit că dispunem de un 
„compartiment" electro
mecanic puternic, format 
din oameni cu înaltăApre- 
gătire și conștiință mirori»- 
torească, așa cum sînt Va
sile Damian, Oprea Feca, 
Ștefan Gaură, Gavril To
dor, Ion Vladislav, Cornel 
Ciobanu și alții.

Sigur, în acest cadru c- 
xigent de organizare a 
activității, a sporit mult 
rolul maiștrilor mineri și 
electromecanici în acor
darea asistenței tehnice pe 

împreună cu ca- 
trebuie 

______ fiecare 
schimb. O importantă con
tribuție în acest sens au 
adus subinginerul Gheor
ghe . Brașoveanu, adjunct 
șef de sector, maiștrii 
Mihai Preda, Gheorghe 
Bertoldy, Ignațiu Fodor 
și Vasile Alionesc. Am pu
tut desfășura astfel o ac
tivitate superioară în do
meniul întreținerii dotării 
tehnice și lucrărilor ■ mi
niere din sector, premisă 
de bază a unei 'activități 
productive eficiente '' în 
condiții de siguranță de
plină a muncii. Aș dori 
să subliniez chiar că res- 
pectînd normele do- ">cu- 
ritate pentru înoastria 
minieră, ordinea și disci
plină muncitorească am 
creat posibilitate de a ex-

care ei, . 
drele inginerești, 
s-o asigure pe

plinirea sarcinilor proprii. 
Aceasta mai înseamnă că

Poate recepționați al doilea semnal!
Cu cîteva luni în urmă 

criticam în ziarul „Steagul 
roșu" faptul că la blocul 
33 din cartierul 8 Martie 
din orașul Petrila, datori
tă lipsei unor banale în
trerupătoare, de aproxima
tiv un an și jumătate be
curile pe cele nouă cori
doare ard zi și noapte, ri
sipind energie electrică. 
Din dorința de a vedea 
dacă semnalul a fost re
cepționat de cei vizați, cu 
cîteva zile în urmă ne-am 
deplasat la blocul cu pri
cina. Situația este aceeași, 
și în prezent. Pe cele două 
coridoare de la un cap la 
celălalt becurile 
concurență

Stăm de 
ponsabilul

făceau 
cu astrul zilei, 
vorbă cu res- 

de bloc Eugen

Băbușan șh cu locatarul 
Tamaș Țomazi, care ne-a 
spus : „Noi cît, am putut 
am mai întrerupt curentul 
de la tabloul de siguranță, 
dar nu întotdeauna putem 
să o facem fiindcă lucrăm 
în schimburi.

Credem — mai sublinia
ză interlocutorii - că, în 
urma semnalului critic a- 
părut cu cîteva luni în ur
mă în presa locală, se va 
deplasa cineva de la aso
ciația de locatari să curme- 
ze risipa de energie elec
trică, dar..."

Tragem deci încă un 
semnal și poate se va pu
ne capăt risipei de energie 
electrică de la blocul 33.

Vasile BELDIE

cuvînt 
fiecare 

____ , __ cuvînt 
plin de căldură, face par
te într-un fel din 
noastră ființă.

Pentru studenți 
înseamnă căminul 
dențesc. întrebați 
dent ce simte cînd spu
ne „cămin". El sigur vă 
va vorbi despre colegii de 
cameră cu care 
împreună aceeași 
feră, senină sau 
mohorîtă, colegi cu 
poartă conversațiile 
diene, cărora le cere sau 
le dă sfaturi. Concludentă 
în acest sens este mărtu
ria unei căministe : „Cînd 
am intrat prima oară în 
cameră, nu știu de ce, to
tul mi se părea ciudat. Am 
analizat pe rînd, discret, 
fiecare fată și instinctiv 
mi-am pus întrebarea : oa
re am să pot vreodată să

„Acasă" e un 
rostit deseori de 
dintre noi, e un

propria

un

„respiră1 
atmos- 
uneori 

care 
coti-

mă înțeleg cu ele, să vor
besc așa... ca între fete ? 
Răspunsul la întrebarea 
aceasta îl pot da acum fă
ră nici o rezervă : sînt
cele mai bune prietene

la autogospodărire, prin 
efectuarea serviciului pla
nificat, aspectul camerelor 
și coridoarelor devine de
osebit de plăcut. Lucrurile

H

pe care le-am avut vreo
dată" (Monica Sîrboiu). E 
un lucru deosebit și-n a- 
celași timp plăcut să tră
iești zi de zi lîngă aceiași 
oameni, să împărți cu ei 
bucurii și tristeți, să-ți 
dai seama, la un moment 
dat, că te-ai obișnuit atît 
de mult cu ei îneît . des
părțirea pare imposibilă.

Atmosfera caldă și pri
mitoare a căminelor e 
creată chiar de .studenți. 
Prin contribuția fiecăruia

sînt rînduite de mîini ti
nere și îndemînatice. Am 
remarcat hărnicia deosebi
tă a studentelor Vasile 
Elena și Vrucu Rodica. 
Prin autogospodărire

I
I
I
II

loc astăzi, la ora 13, un 
program artistic susținut 
de actori ai Teatrului de 
stat din Petroșani care 
prezintă pentru mineri, 
în cinstea' apropiatei 
Conferințe Naționale a 
partidului, poemul dra
matic „Ființa istorică",
• SĂRBĂTORITUL

• UN GRUP DE PIO
NIERI de la Școala gene
rală nr. 6 din Petrila va 
pleca mîine într-o ex
cursie organizată la Scor- 
nicești, manifestare edu- _ 
cativă prin care copiii o- SAPTAMÎNII. La gazeta 

cu acest titlu de la I.M. 
Lupeni a fost expusă în 
această săptămînă foto
grafia minerului Mihai 
Nistor, șef de brigadă 
la sectorul IV. Sub por-

că 
ei 
în 
la 
în

magiază un apropiat și 
important eveniment po
litic — Conferința Na
țională a partidului.
• ÎN SALA DE APEL 

a minei Aninoasa are

tret sîntem informați 
„Brigada condusă de 
și- a depășit planul 
acest an cu 100 mc 
lucrările de pregătiri,
cei 10 ani de cînd con
duce brigada și-a realizat 
și depășit planul de pro
ducție în fiecare lună. 
Mihai Nistor este frun
taș și în activitatea obș
tească, fapt 
la recentele 
tățenii i-au 
mandatul de 
consiliul 
șenesc".

pentru care 
alegeri ce- 

încredințat 
deputat în 

popular oră-

• EXPUNERE. Astăzi, 
ta ora 19; biblioteca de la 
Casa de cultură din Pe
troșani, organizează pen
tru oamenii muncii de 
la I.C.M.M., la căminul 
muncitoresc, o expunere 
cu o temă de actualitate 
internațională ; „Rămă
șițe ale sistemului colo
nial, formele neocolo- 
nialiste în țările lumii a 
treia".
• TURNEU. începînd 

de ieri și pînă la mijlo
cul acestei luni colecti
vul artistic al Teatrului

Și
autodotare, căminele stu-
dențești își păstrează
îmbogățesc în fiecare zi
prospețimea . Mînă lîngă
mînă, umăr lîngă umăr
studenții sînt cei care
„sfințesc" locul în care

de stat din Petroșani, ca-

își petrec o bună parte din 
zi. Ordinea și curățenia se 
simt la ele „acasă" în ca
merele 234, 255, 230, 213, 
272 din căminul studențesc 
nr. 1.

Ședințele de cămin, des
fășurate cu regularitate, 
constituie un prilej bun 
pentru discuții, propuneri, 
rezolvarea unor probleme 
ivite în cadrul vieții de 
cămin.

Viața de cămin ne ma
turizează fără să vrem, ne* 
învață să cunoaștem oa
menii, să le descoperim 
calitățile și defectele, să 
ne corectăm pe noi înșine. 
Viața de cămin e o parte 
din școala vieții.

Aura ȘTEFAN, 
studentă, atiul I, I.M.P.

re a realizat spectacolul 
cu comedia „încurcă lu
me" de A. de Herz se a- 
flă într-un turneu orga
nizat în localități din
Banat. Spectacolul îm
plinește 100 de reprezen
tații.
• LA BAIA minerilor 

din Bărbăteni .se desfă
șoară ample acțiuni de 
renovare. Lucrările cons
tau în modificarea struc
turii vestiarului, schim
barea caloriferelor, com
pletarea instalațiilor du
șurilor, zugrăveli, vop

sitorii, igienizare. Aceste 
lucrări se vor încheia la 
sfîrșitul acestei luni.
• MAGAZINUL uni

versal „Jiul", ne infor
mează I.C.S.M.I. din Pe
troșani, va fi deschis și 
îp cursul zilei de dumi
nică. Programul de 
funcționare esW cuprins 
între orele 8—12.

I 
I 
IIRubrică realizată de 

T. SPATARU
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Pentru stoparea
oricărei risipe de apă!

r

Nu

Din diferite puncte ale 
orașului sosesc la redacție 
sesizări despre locuri în 
care apa se risipește inu
til. Da, se risipește apa 
captată, purificată și adu
să în oraș cu cheltuieli 
însemnate, așteptată în can
tități mai îndestulătoare — 
caldă sau rece —, în zeci 
și sute de apartamente din . 
blocuri, dar și în celelalte 
case.

După cum se știe, ba
răcile de la marginea car
tierului Carpați au fost 
demolate. In mod firesc, 
conductele care le-au ali
mentat cu apă. curentă tre
buiau scoase din uz.
s-a întîmplat însă așa. De 
luni.rjllL.zilc apa țîșncște 
dim'cîtcva conducte peste 
molozul de la marginea 
cartierului de zici că anu
me este irigat pentru a 
produce recolte bogate.

Pe strada Grivița Roșie, 
în dreptul numărului 20/?, 
o cișmea improvizată șl 
cu robinetul de închidere 
defect . curge necontenit 

de luni de zile.. Cișmeaua 
este necesară în acel punct 
deoarece locatarii străzii 
nu au altă sursă de apro
vizionare cu apă, dar ea 
trebuie pusă la punct, e- 
ventual retrasă pînă lîngă 
gardul locuinței. Ei bine, 
atît cetățenii, deși se ali
mentează cu apă de la ea, 
cît' și lucrătorii secției a- 

■ pă-canal din cadrul I.G.C.L. 
amînă (pînă cînd?) măsu- _ _______  _____ ,
rile necesare pentru rea- împacă cu prelungirea e- 
menajarca și protejarea xistenței lor, ^sesizează și 
împotriva înghețului a a- 
cestei surse.

îna.’jțe de alte amenajări 
treb«.ve-.însă închis robine
tul defect, risipitor. Tot 
pe strada Grivița Roșie, la 
nr. 10 o altă cișmea 
stradă este 
de cetățeni 
ghețului și 
normal. De 
procedează, la fel și în ca-

de
bine protejată 
împotriva în- 

funcționează 
ce oare nu se

Depozitul de combusti
bil din Petroșani, situat 
de ambele laturi ale ca
pătului străzii Cărbunelui, 
stă zilnic la dispoziția cum
părătorilor, oferind, după 
dorință, atît lemne tăiate 
și netâiate cît și cărbune. 
Aproape toate lemnele 
existente în prezent în de
pozit sînt bine uscate și 
de bună calitate. Așa cum 
ne asigura șeful depozitu
lui, Gheorghe Florescu, 
cele peste 300 de tone de 
lemne și circa 150 tone de 
cărbune asigură acoperi
rea solicitărilor populației 
pe circa o lună de zile. în 
acest timp, beneficiind de 
timpul bun pentru trans
porturi, și absența zăpe
zii, furnizorul — U.F.E.T, 
Petroșani —, poate com
pleta stocul de lemne de 
foc al depozitului, astfel 
ca acesta să poată satis
face cerințele populației 
pină la sfîrșitul anului 
și în continuare. Este însă 
necesară o preocupare mai 
susținută din partea com
partimentelor respective 
ale U.F.E.T. pentru furni
zarea către depozit a can
tității restante, de circa 
a)0 de tone, și a cantită- nite. Mai sînt totuși unele 
ților de lemne de foc pre- unități care sînt așteptate, 
văzute în contract pentru să-și ridice cantitățile de 
luna decembrie. combustibil. Sînt intere-

zul primei cișmele la care 
ne-am referit ?

Pe 6trada Sirenei, lîngă 
incinta minei Dîlja, se a- 
flă, de asemenea, două 
cișmele. Neprotejate, a- 
cestea sînt lăsate noaptea 
deschise pentru a nu în
gheța,' risipind o mare can
titate de apă. în aceeași 
stradă, o spărtură aflată 

, sub drumul vechi spre lo
calitatea Dîlja nu este re
mediată de foarte mult 
timp, apa așteptată în ca
sele oamenilor scurgindu-se 
în Jiu.

O „țeavă" neprotejată 
pentru perioada iernii se 
află si în strada <lh. Bari- 
(iu, colț cu strada Andrei 
Mureșanu. Pe cine așteap
tă oare cetățenii din cele 
două străzi să le protejeze 
sursa de alimentare 
apă ?

„Un trecător" zilnic 
curtea școlii sportive 
Centrul orașului a ' 
cum pe o țeava din 
de sprijin de aici se risi
pește la fiecare 3 secunde 
1 litru de apă. Nu odată 

această 
că ar fi un izvor. 

__ __ adresează 
redacției sesizarea este e- 
dificat că în realitate este 
vorba tot de o spărtură 
în conducta de alimentare 
cu apă a zonei. Iar aceas
tă pierdere dăinuie de șa
se ani de cînd a apărut 
„izvorul". ; -

' Iată cum robinetele de
fecte, cișmelele neprote- 

‘ ‘ , „iz-
mici, 

a- 
se

■ eu

prin 
din 

văzut 
zidul

s-a spus despre 
„țeava"
Trecătorul ce 

fecte, cișmelele i. 
jate și lăsate deschise, 
voare", în aparență 
duc la pierderi mari de 
pă. Oamenii le văd, nu 

cer secției apă-eanal,

ai

cer secției apă-canal, a 
I.G.C.L. măsuri mai opera
tive pentru stoparea ori
cărei risipe de apă.

Cetățeni, oameni 
muncii din unitățile e- 
conomice, folosiți ra
țional apa, ÎNCHIDEȚI 
ROBINETELE RISI
PEI ORIUNDE S-AR 
AFLA ELE!

Să se asigure populației cantitățile
de combustibil necesare

Lemnele se vînd solici- 
tanților tăiate sau netăia
te, diferența de preț între 
netăiate și tăiate fiind de 
42 iei (tăiatul). în ceea ce 
privește cărbunii, canti
tatea de 150 de tone din 
stocul depozitului acoperă 
cerințele. Se impune însă 
o remarcă în legătură cu 
calitatea cărbunelui: la
prețul actual al unei tone, 

CERINȚE DE SEZON

este mărunt și cu mult 
șist și populația nu-1 pre
feră. Ca furnizoare, pre- 
parația Petrila trebuie să 
acorde atenția cuvenită 
calității cărbunelui desti
nat folosirii în sobele 
populației, amintindu-și 
că o parte din beneficiari 
sînt chiar preparatori.

In. sprijinul cumpărăto
rilor vine și programul de 
lucru pe două schimburi 
al personalului depozitu
lui. Se pot, deci, ridica 
lemne, atît dimineața cît 
și după-amiaza. De altfel, 
aproape 80 la sută din 
beneficiari și-au ridicat 
cantitățile de lemne cuve-

Locuințe proprietate personală prin 
acordarea de împrumuturi de stat

In planul de investiții so- 
cial-culturale din 1983, pen
tru orașul Lupeni s-a pre
văzut și construirea unor 
apartamente proprietate 
personală. Aceste locuin
țe vor fi amplasate in i- 
mediata vecinătate a noului 
centru civic și vor avea u- 
nul sau două etaje și ga
raje sau boxe la parter. 
Contractarea ' apartamen
telor proprietate persona
lă se face in condițiile 
Legii nr. 4/1974, prin acor
darea de împrumuturi de 
stat și vor putea fi cons- 

proprie, 
către 

cadrul 
pentru 

s prin 
va

truite fie in regie | 
fie prin I.G.C.L. de 
constructori din 
T.C.H. împrumutul 
contractare se face 
CEC, iar construcția 
începe după depunerea a- 
vansului minim. Rambur
sarea creditului acordat 
prin împrumut de stat se

Răspundem
cititorilor

Din inițiativa Direcției comerciale municipale și 
ă conducerii I.C.S.A. și A.P., la restaurantul „Mine
rul" din Petroșani a fost organizată o expoziție cu 
vinzăre de preparate culinare, cofetărie și patiserie. 
Au fost prezentate peste 50 de feluri de preparate 
culinare, prăjituri și produse de patiserie. S-au evi
dențiat unitățile : nr. 301 restaurant „Minerul", nr. 341 
laboratorul de preparate reci (ambele din Petroșani); 
nr. 340 laboratorul de patiserie și cofetărie Petrila, 
cantinele-restaurant din Vulcan și Lupeni, labora
toarele de cofetărie și preparate reci și restaurantul 
„Cina" din Lupeni.

sate în primul rînd ele, în- 
trucît depozitul și-a depă
șit sarcinile de plan la 
vînzări în fiecare lună din 
acest an. Ba mai mult, pe 
luna octombrie, a realizat 
vînzări în plus față de 
plan în valoare de 700 000 
lei. Vînzările sînt,- de ase
menea, sporite și în pre
zent, anticipînd realizarea 
și depășirea sarcinilor și

pe ultimele două luni ale 
anului. Cu condiția însă ca 
U.F.E.T.-ul să furnizeze de
pozitului cantitățile de 
lemne de foc restante și 
planificate pentru ulti
mele două luni. Cît pri
vește mijloacele de trans
port utilizate pentru adu
cerea lemnelor, sînt prefe
rate autocamioanele, care 
descarcă lemnele lingă sti
ve. Ințelegind existența 
unor goluri în aprovizio
narea cu carburanți, depo
zitul a acceptat să i 
trimită lemnele și cu 
goanele, pînă 
rampa de cărbuni. La 
dul lui și furnizorul,
U. F. E. T„ trebuie
Să înțeleagă că utilizarea 
vagoanelor înseamnă des
cărcarea lemnelor peste 

se 
va- 

la 
rîn-

face in funcție de retribuția 
tarifară lunară a solicitan- 
ților. Fină la 1500 lei re
tribuție tarifară avansul 
este de 20 la sută din pre
țui de deviz, iar durata de

f/Hmui/HiH/mHUUilfliiltuwiHHintriinmmtmitititii

Noutate edilitară la Lupeni

pot realiza cu p-j-1 sau 
p+2 și cu cite 2 sau
apartamente, în zone
sistematizare de completa
re a ansamblului de lingă 
Liceul industrial minier ți
pe strada Bărbăteni, intre 
Pîrîul Junincii și Mierleasa. 
Cetățenii interesați, care 
vor să opteze pentru cons
truirea de apartamente

UHiHiiiiiHHHiiiiiiiHHiHiiHiHiiiiiiiiiiiunmminiiiiii, proprietate personală, tre
buie să obțină in prealabil 
aprobarea în scris din par. 
tea colectivelor de muncă 
în care-și desfășoară activi
tatea. Pentru orice lămu
riri suplimentare, cei inte
resați se pot adresa oficiu
lui de sistematizare al 
Consiliului popular al ora
șului.

rambursare maximă este de 
25 de ani. De la 1501 la 
2000 lei retribuție, avansul 
este de 25 la sută, iar
rambursarea se face in
20 de ani. La retribuții da' 
peste 2000 lei lunar avan
sul va fi de 30 la sută, iar 
rambursarea se face in 15 
ani. De reținut că pentru 
construcția de locuințe pro
prietate personală se

cărbune, și deci sfărîma- 
rea și degradarea calității 
acestea. Deci, acceptarea 
vagoanelor nu poate deve
ni o practică din conside
rentele subliniate, așa că 
tot. cu autocamioanele tre
buie aprovizionat depozi
tul. „Deși sîntem prezenți 
în depozit cu două schim
buri — adăuga Gheorghe 
Florescu —, ne confrun
tăm cu o problemă deo
sebită a cărei rezolvare 
nu depinde numai de noi 
sau de întreprinderea co
mercială pentru mărfuri 
industriale — paza depo
zitului noaptea și în zilele 
de duminică. Cu toate că 
întreprinderea plătește 
detașamentului de pază 
militarizată o sumă apre
ciabilă, paznicii ajung ra
reori noaptea și duminica 
pe la depozit și înregistrăm 
unele sustrageri, deși lem
nele sînt împrejmuite cu 
gard din sîrmă. Adresăm 
detașamentului de pază a- 
pelui de a îndruma, mai 
mult decît pînă acum, paz
nicii spre depozitul nos
tru și, mai ales, spre locul 
unde se află cărbunele, 
care nu este împrejmuit 
și unde se înregistrează 
frecvente sustrageri".

Toma ȚĂȚĂRCĂ

in
Lu

acorda ți împrumuturi 
credite de stat.

Intr-o primă etapă, 
1983, pentru orațul 
peni sint prevăzute 36 de
apartamente proprietate

personală in blocurile ÎS 
A ți 18 B. Pentru cei ce 
doresc să-ți construiască a- 
partamente proprietate per. 
sonală în regie proprie, 
Consiliul popular 
al orașului Lupeni a- 
sigură atribuirea gratuită 
de parcele din teren ți 
prioritate la procurarea ma
terialelor de construcții. Lo
cuințele proprietate perso
nală in regie proprie

• UN GRUP DE CĂ
LĂTORI, Lupeni : Nu do
rim să încurajăm atitu
dinea șoferului de pe au
tobuzul nr. 31 HD 5991 al 
A.U.T.L. Petroșani care, 
după cum ne descrieți, și-a 
scăpat, în cazul de refe
rință, vocabularul de sub 
control, ' dar și cetățenii, 
măi tineri ori vîrstnici sînt 
datori, în interesul lor și 
al colectivității, să cu
noască și să respecte nor
mele de circulație pe dru
murile publice. Dacă per
soana la care vă referiți 
a traversat drumul 
corect, prin fața < 
zuiui oprit în stație, 
ferul avea dreptate 
facă o observație, 
mai dură, dat fiind
colul pe care îl implică 
o asemenea imprudență.

l in- 
autobu- 

șo- 
să-i 

chiar 
peri-

NOTA

Lucrări nefinalizate, în noul cartier
I

în orașul Vulcan a fost 
i recent dat în folosință un 

nou cartier de locuințe, an
samblul 220 de apartamen
te. Aici s-au mutat deja 
zeci de familii în blocurile 
37, 38, 54, 55, 56, care 
beneficiază de avantajele 
confortului, inclusiv de 
termoficare. Constructorii 
de la Bîrcea și CIuj-Napo- 
ca și-au făcut datoria în ce 
privește punerea la dis
poziția cetățenilor a aces
tor locuințe, dar au rămas 
mult în urmă lucrările de 
sistematizare în zona res
pectivă. Drumurile, 
le, trotuarele dintre 
curi se află într-o 
îngrijorătoare. Peste 
se văd gropi și alte

alei- 
blo- 

stare 
tot

„urme"

cu
4 

de

ing. Victor STOI, 
șef oficiu sistematizare 

Consiliului popular 
orășenesc Lupeni

al a

i

co- 
din

0 prestație care 
așteaptă mai 
mult sprijin

Prin grija conducerii 
operativei „Straja"
Lupeni, un priceput croi
tor din localitate, Dan La- ; 
zan, a fost trimis la un 
curs de specializare. Tînă- ' 
rul croitor a învățat nu 
numai să croiască și să 
coase cojoace, ci și să ar- 
găscască pieile. Atelierul,' 
respectivului cojocar a 
fost însă amplasat într-o 
singură încăpere de 3 x 4 
m. Aici cl argăsește pieile 
— i-ar trebui mai mult 
spațiu pentru uscarea lor 
—, și tot aici croiește, coa
se și vopsește. Deci un 
mare volum de lucrări. 
Cojocarul, împreună cu so
ția sa - și ea lucrătoare 
în cooperativă — reușește 
să facă cu greu față și cu 
amînări numărului de 
clienți tot mai mare, rea- » 
lizînd unele operații la 
domiciliu. Ori, ducerea 
pieilor la uscat la domici
liu și aducerea lor, înseam
nă mult timp pierdut, e- 
fort în plus, în condițiile 
în care, dacă ar dispune 
de spațiul necesar, ar pu
tea satisface mai multe din 
solicitările ce îi sînt adre
sate de oameni ai muncii 
din întreaga Vale a Jiu
lui. Credem că este și în 
interesul cooperativei, nu 
numai al populației, ca a- 
telicrului de cojocărie din 
Lupeni să i se pună la 
dispoziție spațiul necesar 
pentru a putea răspunde 
unui volum mai mare de 
solicitări din partea oa
menilor muncii. (A.M.) 

ale activității constructo
rilor. Circulația în acest 
cartier, jocul copiilor nu 
se pot desfășura în condi
ții normale și civilizate. 
Nici măcar drumul de le
gătură între mai vechiul 
cartier de blocuri Coroești 
și acest nou ansamblu (a- 
proximativ 100 ml) nu a, 
fost încă amenajat. Noroc 
însă că iarna nu s-a făcui : 
simțită din plin pe melea
gurile noastre, dar cizmele : 
sînt necesare pentru loca
tarii noilor apartamente, 
Cînd vor finaliza construc
torii aceste lucrări pentru 
a scoate cartierul din „izo
larea" în Care se află ?,

G.B.
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sesiunii
Marii Adunări Naționale FILME

17,25
17,35

(Urmars din pag. 1)

trei proiecte de legi au 
luat cuvîntul deputății i 
Marin Enache, Alecu Po
pa, Neculai Agachi, Octa- 
x ian Bîsceanu, Constanța 
Semeniuc, Anghel Valentin 
Popescu, Petru Lăcătușu, 
Elisabeta Jakab, Iosif Ber- 

, cia, Vasile Pungan, Ileana
<’-herebețiu, Gheorghe Go- 
txioiu, Richard Winter, Ni
kulina Moraru, Stelian 
Teodorescu, Irina Aldea, 
Vasile Carolică, Glieorghe 
Dragomir, Ștefania Ionescu, 
Niculae Dicu.

După discuția separată 
pe articole. Marea Aduna- 
•e Națională a votat ta 
unanimitate cele trei pro
iecte de legi, care, prin 
prevederile lor, deschid noi 
și tot mai largi orizonturi 
pe calea înfăptuirii sarci
nii fundomentale trasate 
de Congresul al Xlî-lea al 
partidului — ridicarea ca
lității vieții și muncii în
tregului popor și pe acest 
temei trecerea României 
în rândul țărilor cu dez
voltare medie.

La interpelările depu- 
taților Marin Enache și 
Niculina Moraru, minis
trul industriei chimice, 
Gheorghe Caranfil, și mi
nistrul agriculturii și 
dustriei alimentare,

in
ion 

Tețu, au dat explicații în 
legătură cu cauzele care 
au dus la apariția și men
ținerea unor stări de lu
cruri necorespunzătoare 
în sectoarele economice

de care răspund, prezen- 
tînd, totodată, măsurile 
întreprinse și cele ce ur
mează a fi luate pentru 
înlăturarea cît mai grab
nică a neajunsurilor.

Forul suprem legislativ 
al țării a aprobat în una
nimitate propunerea tova
rășei Niculina Moraru, 
ca Biroul Marii Adunări 
Naționale și Consiliul de 
Stat să constituie o comi
sie din rândul deputaților, 
care să cerceteze cauzele 
ce au determinat situația 
semnalată privind morta- 
litățile la animale și în 
conformitate cu legile ță
rii, să stabilească răspun
derile pentru aceasta, pre
cum și măsurile necesare 
în vederea lichidării unor 
asemenea stări de lucruri.

La următorul punct de 
pe ordinea de zi, tovară
șul Iulian Ploștinaru, pre
ședintele Comitetului pen
tru Problemele Consili
ilor Populare, a făcut ex
punerea la Proiectul de 
lege eu privire- la obliga
țiile și răspunderile consi
liilor populare, unităților 
socialiste și ale cetățenilor 
pentru buna 
întreținere și curățenie a 
localităților urbane și 
rurale, păstrarea ordinii 
și disciplinei publice.

Raportul comisiilor per
manente, la acest act nor
mativ a :fost prezentat de 
tovarășul loan Sîmtaîcea- 
nu. secretar , al Comisiei 
pentru consiliile populare

stat.
acestui 

. luat 
Mihai 
Pan- 
Ma-

și administrația de
Pe marginea 

proiect de lege au 
cuvîntul deputății : 
Marina, Elena Nae, 
telimon Găvăneseu, 
rioarâ Siminiuc.

S-a procedat apoi 
discuția pe articole, 
care Marea Adunare 
ționaiă a conferit, 
unanimitate de voturi, pu
tere de lege acestui pro
iect.

în continuare, tovarășa 
Alexandrina Găinușe, vi- 
ceprim-ministru al guver
nului, â prezentat, în ca
drul sesiunii, 
la Programul privind în
făptuirea măsurilor de au- 
toconduccre și autoapro- 
vizionare în vederea asi
gurării unei bune aprovi
zionări a 
produse 
și bunuri industriale 
consum 
IV/1982 și semestrul t/1983.

După discuția generală 
asupra Programului pri
vind înfăptuirea măsurilor 
de âutoconducere și auta- 
aprovizionare — la care 
au participat deputății 

gospodărire, Gheorghe Pană, Silvia Co
jocarii!, Ioan Dragoș, Ana 
Mureșan — Marea Adu
nare Națională a aprobat 
în unanimitate acest do
cument, care constituie 
încă o dovadă a grijii per-' 
manente a partidului 
statului nostru, 
a tovarășului 
Ceaușescu, pentru

rea continuă a 
de trai material și 
tual al întregului 
popor.

La ultimul punct 
ordinea de zi,

nivelului 
spiri- 

nostru

de pe 
tovarășul 

Dumitru Apostoiu, secre- 
tar prezidenția! și al Con
siliului de Stat, a dat ci
tire Expunerii la proiecte
le de legi pentru aproba
rea decretelor cu putere 
de lege, emise de Consi
liul de Stat, iar tovarășul 
loan Sălăjan. președintele 
Comisiei constituționale și 
juridice a M.A.N.. a pre
zentat raportul 

expunerea

înghițitorul

după 
Na- 
prin

acestei co-

populației cu 
agroalimentarc 

de 
pe trimestrul

șî 
personal 
Nieolae 
ridiea-

misii.i
După discuția pe Artico

le a tuturor proiectelor 
de lege, înscrise la acest 
punct. Marea Aduna re. Na
țională. a votat în unani
mitate legile pentru apro
barea decretelor cu putere 
de lege emise de Consiliul 
de Stat. ■■

In încheierea lucrărilor 
sesiunii a șasea a celei 
de-a opta legislaturi, a 
luat cuvîntai președintele 
Marii Adunări Naționale, 
care a adresat deputaților, 
cu prilejul celei de-a 
XXXV-a aniversări a pro
clamării Republicii și al 
Anului Nou — 1983, din 
partea Biroului Marii A- 
dunâri Naționale, căldu
roase felicitări și cele mai 
bune urări de noi și tot 
mai însemnate împliniri, 
în activitatea lor pusă to 
slujba realizări! neabătu
te a politicii partidului și 
statului nostru.

■ *• hmmihII aaa»aaaaaaaa»aa«aaa»aaa»«a»a«aa»aaa»a»M»*««»»«»

/^CTU/lLir^r^ ÎN LU/Mg
Intervenție românească în dezbaterile Conferinței 

Națiunilor
♦

KINGSTON 9 (Ager- 
pres). în Jamaica are loc 
în aceste zile sesiunea fi
nală a Conferinței Na
țiunilor Unite privind drep
tul mării.

în cadrul dezbaterilor 
ambasadorul Teodor Ma
rinescu, șeful delegației ro
mâne la conferință, a in
sistat aspra necesității ca

Unite privind dreptul mării
surselor de pescuit ale zo- 

baza 
juste ,șî e-

respectarea principiilor 
fundamentale ale dreptului 
internațional contemporan, 
la prevenirea diferendelor 
între state și reglementa
rea pașnică a .celor exis
tente, la întărirea păcii și 
securității în lume.

Referindu-se la unele 
prevederi ale . convenției, 
reprezentantul României a

aplicarea acestei conven- insistat asupra necesității 
ții să contribuie la înfăp
tuirea scopurilor și princi-

promovării unei largi co
operări internaționale 

piilor Națiunilor Unite, la domeniul valorificării
în 

re-

nelor economice pe 
unor acorduri 
chitabile. -

Reamintind 
teritorială este 
grantă a teritoriului națio
nal și se. află sub suverâ-: 
nitatea deplină a statului 
riveran, el a declarat că 
România reafirmă dreptul 
statelor riverane de a a- 
dopta măsuri pentru pro
tecția securității lor.

că marea 
parte inte-

H«1

Duminică, 12 decembrie

8,00 Teleșcoală.
8.30 Almanahul familiei.
9,00 De strajă patriei.
9.30 Bucuriile muzicii.

10,00 Viața satului.
11,45 Lumea copiilor.
13,00 Album duminical.
17,30 Handbal masculin i

Minaur Baia Mare 
— Empor RostocK în 
Cupa I. H. F — trans
misiune directă de 
la Baia Mare.

18,40 Micul ecran pentru 
cel mici.

19,00 Telejurnal.
19,20 In întâmpinarea Con

ferinței Naționale a 
partidului și a celei 
de-a 35-a aniversări 
a proclamării Repu
blica.
Ctatarea României 
— Județul Botoșani.
Film artistic. A în
ceput la Neapole. 
întilnire cu opera, 
pereta și baletul.

22,29 Telejurnal.
Luni, 13 decembrie 

15,00 Telex.
15,05 Emisiune în 

maghiară.
17,50 1001 de seri.

18,0,0 închiderea progra- 
- mului.

20,00 Telejurnal.
20,15 Raport muncitoresc.
20,56 A patriei cinstire. 

Moment poetic.
20,40 Panoramic economic.
21,10 Tezaur foletoric.
21.30 Roman foileton. Do

cherii. Episodul-. 7.
22,00 Telejurnal.

Marți, 14

11,00 Telex.
11,05 Meserii 

țelului'-
11.30 Roman

20,00 Telejurnal. .Ș
20,20 Actualitatea econo

mică.
20,35 Partid, conducător 

iubit. Cintece pa
triotice și revoluțio
nare.

20,50 Un vast program de
«KixHiiiiiKuiiiiiutiaiiiiiiiiiawixHiiHiinn

19.40

20,20

21,50 o-

limba

decembrie

din „vatra o- 
— Galați, 
foileton. Be

cherii. Episodul 7.
12,00 Matineu muzical. 

Mozart.
12.20 Din cronica marilor 

împliniri socialiste.
12,40 Tezaur folcloric.
13,00 închiderea progra

mului.
16,00 Telex.
16,05 Viața școlii,
16,30 Publicitate.
16,35 Clubul tineretului.
17.20 Cabinet profesional 

pentru lucrătorii din 
agricultură.

17,50 1001 de Seri,
18,00 închiderea progra- 

,_i mului.

PE SCURT
LA UNIVERSITATEA 

DIN HALLE (R.D.G.) A 
FOST ORGANIZATĂ O 
MANIFESTARE ROMA
NEASCĂ cu prilejul îm
plinirii a 100 de ani de la 
nașterea lui Aurel. Vlaicu.. 
Prof. Vasile Lungu a făcut 
o expunere- despre viața 
și creația tehnico-șțiințifi- 
că a lui Aurel Vlaicu și 
a fost vizionat filmul do
cumentar „Aripi româ
nești".

SENATUL MEXICAN 
A PROTESTAT oficial îm
potriva legii care prevede 
expulzarea muncitorilor 
mexicani care liierează în 
S.U.A- — transmite agen
ția Prcnsa Latina.

B

17,00 Amfiteatru studen
țesc.

17,50 1001 de seri.
18,00 închiderea progra

mului.
20.00 TelejurnaL

■ 20,20 Un vast program de 
activitate pqlitico-i- 
deologlcă.

PROGRAMUL Ț\/

activitate politieo-i- 
deologică.

21,10 Teatru în serial. 
Zborul do Mircea lo- 
neseu.

22,00 Telejurnal.

Miercuri, 15 decembrie

16,00 Telex.
16,05 Consultații ta spriji

nul învățământului 
politico-ideologic.

pronoex-I ii,25 Tragerea
preș.

16,35' Viața culturală.

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Sfinx ; Unirea : 
Explozia.

LONEA 
de săbii.

ANINOASA : Vocile.
VULCAN : Liniștea din 

a dineuri.
LUPENT -

Sfinx.
. URICANT :
mea.

Cultural :

Campioana

TV

germană.
Tragerea loto.
La volan — emisiu
ne pentru conducă
torii auto.
1001 de seri, 
închiderea 
mului.

20,00 Telejurnal.
20,15 Actualitatea

nomică.
20,25 Muzică și 

dedicate patriei și 
partidului.

20.40 Cadran mondial.
21.Q0 Film artistic. Azsia. |

Premieră pe țară, ș 
Producție a studiou- ; 
iilor din R.P. Un- I 
gară.

22,00 Telejurnal.

17,50
18,00 progra-

eco-

poezie

școlare.
Ii mija

15,00 Telex.
15,05 Profiluri
15,30 Emisiune

încadrează prin transfer sau direct î
a»

— 1 tîmplar
— 1 instalator sanitar
— 1 strungar (eat. III—VI)
— 1 fochist
— 1 portar
Condiții de încadrare și retribuire sînt 

conform Legii 12/1971 și Legii 57/1974 — re- 
publicată.

— Cererile de încadrare se pot depune zil
nic la Biroul plan — retribuire personal, unde 
se pot obține șî relații suplimentare. (Telefon 
42580 interior 151).

PIERDUT sigiliu nr. 118, 
eliberat de U.E. Paroșeni. 
îl declar nul. (1462)

PIERDUT legitimație de 
serviciu, pe numele 
tică Mihai, eliberată

Miti- 
de 

I.U.M. Petroșani. O de-
clar nulă. (1493)

PIERDUT legitimație 
bliotecă pe numele Ale- 
xandreseu Flbrea, elibera
tă de Institutul de mine 
Petroșani. O declar nulă. 
(1494) :

PIERDUT carnet stu-

bî-

ANUNȚ

20,40 Măreț destin trăim 
sub soare — program 
de cîntcce patrioti
ce și revoluționare.

20,50 Film artistic. Bal în 
poiana zimbrilor.

22,00 Telejurnal.

Joi, 16 decembrie

11,00 Telex.
11,05 Plai al doinelor și al 

baladelor.
11,35 Film serial. Lumini 

șl umbre. Ultimul 
episod.

dent și legitimație biblio
tecă pe numele Ileasa Ti- 
beriu, eliberate de insti
tutul de mine Petroșani. 
Le declar nule. (1495)

PIERDUT carnet stu
dent pe numele Bocanu 
Ileana, eliberată de Ișștl- 
tuțul de mine 
îl declar nul. (1496j’’3)^jii:

PIERDUT carnet ‘ de 
student pe numele Cațan 
Mihnea, eliberat de Insti
tutul de mine Petroșani, 
îl declar nul. (1497)

DE FAMILIE

Soțul Mihai; fiicele Carmen și Mihaela : profund , 
îndurerați, anunță Încetarea din viață a scumpei lor 
soție și mamă

GillZELA RODARU (născută Egetboroș) ■ 
înmonnîntarea are loc azi, 10 decembrie, ora 

14,00 din strada Independenței 35/18. (1500)

Profesiunile cincina
lului.
închiderea progra
mului.
Telex.
Ce-ți doresc , eu ție, 
dulce Românie...
Studioul tineretului. 
1001 de seri.
închiderea progra
mului.
Telejurnal. ■ 
Conferința Naționa
lă a Partidului Co
munist Român.

21,00 Partid și țară, lumi
nos destin. Specta
col literâr-muzieal- 
eoregrafic.

21,35 Pentru progresul 
multilateral al pa
triei. Reportaj.

21,50 Cîhtec de sărbătoare.
Melodii populare. 

22,00 Telejurnal.

12,40

13,00

16,00
16,05

16,30
17,50
18,00

20.00

18,00 închiderea progra
mului.

20.00 Telejurnal. 
Conferința Naționa
lă a Partidului Co
munist Român.

20,39 Așa se arată țării, 
azi, partidul.

20,55 Teatru în serial. 
Zborul. Ultima parte.

21,15 Cadran mondial.
22,00 Telejurnal.

Sîmb&tă, 18 decembrie
Telex.
Din marea, carte a 
patriei. '
Așa se arată țării, 
azi, partidul. Emi
siune muzical-lite- 
rară
Noi în anul 200,0.

»

Vtacri, 17 decembrie

_ 15,00 Telex. 5 ;
15,05 Școala satului. 

Școală pentru sat
15,30 Emisiune în limba 

germană.
17,35 La volan.
17,50 1001 de seri.

12,0.0
12,20 Ora de muzică.
13,10 Să cînte copiii.
13.30 La sfîrșit de săptă- 

mînă (I).
18,35 Săptămtaa politică.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.30 Te slăvită partid bi

ruitor! Spectacol li
tera r-muzical-coregra- 
fic.

20,15 La sfîrșit de săptă- 
mtaă (II).

22,45 Telejurnal.
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