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Cu planul 
anual îndeplinit

Alte două brigăzi de mi
neri de la I.M. Paroșeni 
raportează îndeplinirea 

sarcinilor dc plan pe a- 
nul 1983. Este vorba de 
brigada condusă de Ga- 
vrilă Mesaroș, care a ex
tras deja, peste sarcinile 
planului anual, 2170 tone 
de cărbune și de brigada 
lui Alexandru Laszlo, din 
sectorul de investiții, care 
a realizat suplimentar de 
la începutul anului o a- 
vansare de 495 ml.

La baza acestor succese 
demne de cuvinte de lau
dă sînt disciplina muncii, 
buna organizare a locuri
lor de niuncă, preocuparea 
constantă a tuturor com- 
ponenților celor două
brigăzi pentru creșterea 
productivității muncii.

i
La I. M. Livezenî

i 

Dotarea tehnică — 
folosită intensiv, eficient

întreprinderea minieră Livezeni. ceu 
mai tînără mină din Valea Jiului, a hiat 
ființă odată cu introducerea primelor 
complexe mecanizate în subteranul ba
zinului nostru carbonifer. Firesc, mina 
a fost concepută, proiectată și organiza
tă tocmai în perspectiva Unui minerit 
modern, eficient. O dovadă elocventă in 
acest sens o constituie gradul înalt de 
mecanizare a principaleloi- lucrări din 
subteran — sau cel puțin ața trebuia 
să fie — după bogata zestre tehnică 
de care dispune. Erau și sînt necesare 
aici galerii și magistrale pc care să se 
poată executa un transport fluent, dar 
care, în același timp trebuie să asigure 
și posibilitatea introducerii unor utila
je grele, cu gabarit mare. Cum se puteau 
realiza intr-un timp cît mai scurt? Me- 
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canîzat! Dispunea și dispune mina de 
astfel de utilaje?

Contabilul cu mijloace fixe, loan Stei- 
cescu, ne confirmă acest lucru. Mina 
dispune de cinci combine pentru lucrări 
dc deschideri și pregătiri. Evident, zes
trea tehnică a minei nu se limitează 
la aceste utilaje. Pentru a asigura o ex
ploatare eficientă, cu randamente înal
te, a zăcămîntului de cărbune deschis 
și pregătit, mina a fost dotată prin grija 
partidului și statului cu șase complexe 
de susținere și tăiere mecanizată.

Dorin GHEȚA, Viorel STRAUT, 
Ghoorghe SPINII
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Sesiunea
Marii Adunări

Naționale
în prezența tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, joi, 15 de
cembrie, s-au reluat, în 
plen, lucrările sesiunii a 
opta a celei de-a opta le
gislaturi a Marii Adunării 
Naționale.

întrunit într-o perioadă 
de puternică angajare a 
întregii noastre națiuni 
pentru îndeplinirea măre
țelor obiective de propăși
re a patriei stabilite de 
Congresul al XII-lca și 
Conferința Națională ale 
partidului, pentru a cinsti 
prin noi și prestigioase 
fapte de muncă cea de-a 
3b"-a aniversare a procla
mării Republicii, înaltul 
for legislativ al țării a 
dezbătut proiectele unor 
acte normative și progra
me de o însemnătate deo
sebită pentru viața eco- 
nomlco-sociaiă a Români
ei, pentru întreaga acti
vitate pe care poporul 
nostru o desfășoară în ve
derea înfăptuirii mărețu
lui program de făuriră a 
societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

La sosirea în rotonda 
Palatului Marii Adunări 
Naționale, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conduce
rea partidului- și statului, 
au fost întâmpinați cu a- 
lese sentimente de dragos
te, stimă și prețuire, cu 
puternice și îndelungi a- 
plauze de către deputați și 
invitați.

împreună cu tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, în lo
jile oficiale au luat loc 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășul Constantin Dăs- 
călescu, alți tovarăși din 
conducerea do partid și de 
stat.

Au participat, în calita
te de invitați, membri ai 
C.C. al P.C.R. și ai guver
nului, conducători de ins
tituții centrale, organizații 
de masă și obștești, re
prezentanți ai vieții noas
tre științifice, culturale și 
artistice, ziariști.

Erau prezenți șefii mi
siunilor diplomatice acre
ditați la București, pre
cum și corespondenți ai 
presei străine.

Lucrările sesiunii au fost 
deschise dc președintele 
Marii Adunări Naționale, 
tovarășul Nicolae Giosan.

Deputății și invitații au 
păstrat un moment de re
culegere în memoria de
putatului Augustin Fran- 
cisc losif, decedat în pe
rioada care a trecut de 
la precedenta sesiune u 
M.A.N.

Pe oixiinea d' zi. apro
bată în ședința de deschi
dere a actualei sesiuni 
sînt înscrise următoarele ;

1. .Proiectul de lege pen
tru adoptarea Planului 
național unic dc dezvolta
re economico-socială a 
Republicii Socialiste Româ
nia pe anul 1984.

2. Proiectul de lege pen
tru adoptarea Planului de 
dezvoltare a agriculturii și 
industriei alimentare pe 
anul 1984;

(Gonii nu arc in pag a 4-a)

Modernizarea învățămîntului 
superior minier 

condiție a calității moral-politice 
și profesionale a viiwri.or specialiști

S3
Evoluție pozitivă la I. M. Uricani

De I «i depășiri, 
la a a eonsism redus.

Una dintre cele mai 
mari formații <le lucru 
de la mina Lupeni — 
cea condusă de minerul 
Ioan Buduliceanu din 
cadrul sectorului VI, 
realizează pro
ducții sporite de căr
bune. în imagine, schim
bul condus de mino
rul Tănase Stamate și 
maistrul Silviu Tărbu- 
lescu.

Sarcinii? comple
xe ale industriei 
extractive determi
nă obligații de mare 
răspundere pentru învă- 
țămîntul superior minier 
pe planul formării cadre
lor necesare, corespunză
tor pregătite, capabile să 
rezolve multiplele pro
bleme specifice procesu

lui de valorificare supe
rioară a rezervelor de 
substanțe minerale utile. 
Nu întâmplător secretarul 
general al partidului, to
varășul NICOLA E 
CEAUȘESCU, a subliniat 
în repetate rînduri nece
sitatea dc a se acorda 
toată atenția pregătirii 
forței de muncă pentru 
minerit, fiind necesar 
„Să luăm toato măsurile 
și, încă din acest an, să

Prof. univ. dr. ing. Dumitru FODOR, 
rectorul Institutului dc mine Petroșani

trecem la pregătirea te
meinică, tehnică și pro
fesională, a muncitorilor 
minieri pentru a putea 
niîmii utilajele de inaltă 
tehnicitate. Același lucru 
este necesar să facem și 
ui ce privește pregătirea 
inginerilor, a maiștrilor, a 
tuturor cadrelor din do
meniul minier", lată de 
ce efortului economic pe 
care îl face statul pentru 
dotarea mineritului, tre
buie să-i vină în întâmpi
nare școala minieră în 
munca de formare a unor 
cadre cu înaltă ținută 
profesional-științifică și 
moral-politică.

în cei 35 de ani de e- 
xistență în Valea Jiului,

Institutul de mine 
a formal mii de 
specialiști, a mode
lat mii de conștiințe, 

prin integrarea procesu
lui de învățămint cu prac
tica minieră și cercetare^ 
științifică. Acest proces 
este orientat spre crește
rea eficienței activității 
de instrucție și educație, 
transformarea acumulări
lor obținute în învăță- 
mînt într-o nouă calitate 
care nu poate fi concepu
tă fără introducerea unor 
mijloace și forme moder
ne de asimilare, cunoaș
tere și cercetare, valori
ficând cele mai noi desco
periri în domeniul științei 
și tehnicii.

Obiectivele creșterii e- 
ficienței întregii activități

(Continuare in pag. a 2-a)

sasb norma
în cele 1J luni care au 

trecut din acest an. l.M. 
Uricani a depășit consu
mul cit- energie electrică 
cu peste 4G 000 kWh, iar 
consumul specific pe to
na de cărbune extrasă a 
fost depășit cu 6,6 kWh, 
aceasta în primul rînd da
torită faptului că mina 
nu și-a realizat sarcinile 
de plan la producția fizi
că de cărbune. în a doua 
jumătate a lunii noiem
brie, irai precis după șe
dința .niună a Comite
tului 7 'ilic Executiv a! 
C.C. a. -.C.R., Consiliului 
de S’.ar și Guvernului Re
publicii Socialiste Româ
nia din 25 noiembrie, in 
urma măsurilor aplicate, 
consumul specific pe tona 
-ie cărbune extras s-a re
dus sub cel planificat.

^âanificată
Energia consuma
tă zilnic a scăzut în 
medie cu 10 000 kWh in 
ultimele zile ale lunii no
iembrie și in prima ju
mătate a lunii decembrie, 
față de consumul mediu 
pe cele I! luni Dealtfel, 
consumul specific pe tona 
de cărbune extras in zi
lele care au trecut din a- 
ceastă lună este in medie 
de 49,6 kWh — cu aproa
pe 5 kWh mai mic decît 
cel planificat.

Despre modul cum s-a 
acționat ne-a vorbit ing. 
Petru Hanclu, șeful birou
lui energie. „Indicațiile 
date la ședința comună a

Gheorghe BOȚEA

(Continuare in pag. a 2-a )

Cu ce fel de probleme ne prezentăm la audiențe ?
Fină la începutul lunii decembrie, deci în rele 

11 luni din acest an, la Consiliul popular al muni
cipiului Petroșani au fost înregistrați la audiențe și 
ascultați 3 200 de cetățeni. In cadrul acestui dialog 
permanent cu diversele categorii de cetățeni, cele 
mai competente cadre al organului local de partid 
și de stat, in lumina respectului față de lege și a 
normelor eticii și echității socialiste, au operat cu 
promptitudine unele corecturi in problematica acor
dării locuințelor, în asigurarea unor condiții optime 
de viață, numeroase familii, îndeosebi tinere — dar 
și oameni cu tâmplele albite de povara anilor — 
primind un sprijin efectiv, la timp. Susținem aceste 
afirmații cu citeva exemple notate la ultimele au
diențe.

Tînărul inginer Cornel 
Seceanschi, transferat re
cent cu locul de muncă 
(și, locuința) în Valea 
Jiului, la secția IPEG, 
a solicitat locuință. Cum 
deocamdată secția IPEG 

nu are repartiție de locu
ințe, fiind în curs de in
stalare în Valea Jiului, tâ
năra familie a ing. C. 
Seceanschi s-a bucurat în 
cadrul audienței de înțe
legere și sprijin. I se va 

acorda un apartament în 
blocul 119, aflat in cons
trucție. Rezolvarea a fost 
acceptată cu satisfacție; 
Maria Cioarcă, din Petro
șani, a solicitat șj a pri
mit prompt din partea 
jurisconsultului consiliu
lui popular municipal 
sprijinul pentru obține
rea actelor notariale so
licitate privind o moșteni
re; Nicolae Vrcja din Li
vezeni a venit în audien
ță insistând pentru urgen
tarea construirii unui po
deț și amenajarea dru
mului de acces la locuin
ță pe o nouă variantă 
stabilită după dublarea 
căii ferate și construirea 

magistralei de termofica- 
re. Compartimentul de 
sistematizare al consiliu
lui popular municipal a în
științat conducerile șantie
rului din Paroșeni al 
TEC și șantierului ce a re
alizat dublarea căii fera
te asupra ultimului ter
men stabilit pentru re
zolvarea problemei — 20 
decembrie a.c. —, după 
care, în cazul neconfor- 
mării, celor două șantiere 
li se vor aplica măsurile 
de sancționare legală.

O problemă de interes 
mai larg — extinderea u- 
nității alimentare nr. 32

T. ȚAȚÂRCĂ

(Continuare în pag. a 3-a)
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Instruirea secretarilor 

! U.T.C. din minerit
Ieri, Ia complexul tu

ristic pentru tineret 
de la Valea de Pești a 
Început instruirea se
cretarilor U.T.C. din 
toate întreprinderile 
miniere din țară. In
struirea se constituie 
și într-un amplu schimb 
de experiență, în ca
drul căruia vor avea 
loc dezbateri pe pro
bleme de activitate 
profesională și viața 
de organizație. în prin
cipal temele dezba
terilor vor fi axate pe 
antrenarea tinerilor

De la depășiri, Ia un consum 
redus, sub norma planificată

(Urmare din pag. I)

Comitetului Politic Exe
cutiv al ' C.C. al P.C.R., 
Consiliului de Stat și Gu
vernului Republicii Soci
alist"' România a consti
tuit pentru noi un adevă
rat program de lucru, șefi 
de sectoare, șe'i de briga
dă, electromecanicii de la 
nivelul sectoarelor și al 
minei au fost instruiți a- 
supra măsurilor ce se im
puneau a fi luate pentru 
încadrarea strictă în con
sumul de energie electri
că și pentru reducerea a- 
cestuia. La puțurile de 
extracție a fost stabilit un 
program pentru funcționa
rea acestora cu personal, 
program care este respec
tat cu strictețe. De ase
menea, a fost eliminat 
mersul în gol sau sub 
capacitate al instalațiilor 
de la suprafață și din 
subteran. Stațiile de pom
pe lin subteran funcțio
nează după un program 
riguros întocmit. De ase
menea, s-a dispus oprirea 
a două și chiar trei com- 
presoare a cîte 2—3 ore

(Urmare din pag. I)

în institutul nostru sînt 
complexe, multilaterale, 
continue, evoluînd în două 
direcții complementare: 
modernizarea învățămîn- 
tului, perfecționarea me
todelor, mijloacelor de in
struire și contribuția la 
rezolvarea complexelor 
probleme caracteristice 
mineritului românesc a- 
flat în plin proces de mo
dernizare a tehnicii și teh
nologiilor de muncă.

Una dintre coordonatele 
principale ale moderni
zării învățămîntului o 
constituie conținutul pla
nurilor de învățămînt și 
al programelor analitice, 
în Institutul de mine s-au 
făcut eforturi pentru a le 
îmbunătăți substanțial, 
pentru a le situa în plină 
actualitate. Ele prevăd un 
profil lărgit de pregătire 
la ambele facultăți. în a- 
cest sens, în cadrul Fa
cultății de mine pregăti
rea tehnologică s-a îm
bunătățit prin introduce
rea unor noi discipline de 
adîncire a specializărilor 
(săparea și susținerea lu
crărilor miniere, exploatări
le miniere — zi și subte
ran— prepararea substanțe
lor minerale utile și to
pografia minieră). S-a îm
bunătățit și problematica 
în direcția cunoașterii 
prin metode moderne a 
zăcămintelor cu conținut 
foarte scăzut de metale 
și alți componenți utili. 
La Facultatea de mașini 
și instalații miniere 6e 
lărgește profilul de pre
gătire a specialiștilor a- 
tit în domeniul minier, 
Cit și în domeniile me

din minerit la realiza
rea sarcinilor de plan, 
fie preocupările aces
tora în vederea econo
misirii de energie e- 
lectrică, recondiționarea 

șl revalorificarea ma
terialelor refolosibile.

în programul instru
irii este cuprinsă și o 
vizită la întreprinde
rea minieră Lupeni, in 
cadrul căreia tinerii 
mineri de la această 
întreprindere vor îm
părtăși din experiența 
lor. (M.B.) 

pe zi, cu preponderență 
în schimbul doi și în ore
le de vîrf. Numai prin 
oprirea acestor compresoa- 
re se economisesc zilnic 
între 1000 și 2000 kWh, a- 
v'ndu-se în vedere că un 
compresor consumă în- 
tr-o singură oră 240 kW. 
Pentru a urmări cum sînt 
aplicate aceste măsuri în 
practică și încadrarea 
strictă în normele de con
sum din timpul zilei și în 
orele de vîrf, pe fiecare 
schimb există un inginer 
de specialitate.

în același timp, noi am 
acționat și pentru reduce
rea cu 50 la sută a con
sumului de energie elec
trică în birouri, hale de 
producție și alte locuri 
neproductive. De exem
plu, în blocul administra
tiv, ateliere și magazii s-a 
interzis cu desăvîrșire ilu
minatul artificial, atunci 
cînd nu este necesar a- 
cest lucru. De asemenea, 
s-au scos toate sursele de 
încălzire a spațiilor sau 
de consum de energie în 
scopuri netehnologice. în 
ateii ‘Ful de forje, de pil

canic șl electric, cores
punzător cerințelor speci
fice ramurii economice 
pentru care îi pregătim.

Manifestăm o atenție 
susținută pentru discipli
nele fundamentale (mate
matică, fizică, chimie), în 
sensul îmbunătățirii con
ținutului pentru a fi cît 
mai aproape de activita
tea inginerească și de ce
rințele de investigare și 
experimentare în tehni
că, elaborîndu-se lucrări 
didactice ce constituie ve
ritabile îndreptare pen
tru studenții noștri în în
tocmirea proiectelor, în 
activitatea de instrucție 
și cercetare.

Modernizarea sistemati
că a metodelor de trans
mitere a cunoștințelor în 
ritmul impus de progresul 
rapid al științei, tehnicii, 
reprezintă o preocupare 
majoră a tuturor celor ca
re lucrează în învățămîn- 
tul superior minier. Ea se 
referă atît la conținutul, 
cît și la metodele de pre
dare, aceasta impunînd 
necesitatea ca materialul 
predat să fie în permanen
ță actualizat prin . elimi
narea noțiunilor învechi
te, selecționarea și siste
matizarea datelor, intro
ducerea permanentă a nou
lui. Cele peste 15 anali
ze efectuate, numai în ul
timul an universitar, în 
colectivele de catedre cu 
privire la avizarea conți
nutului științific al lucră
rilor didactice pentru dis
ciplinele Bazele mineri
tului și mecanica rocilor, 
Exploatări miniere sub
terane, Programarea și u- 
tilizarea calculatoarelor 
în minerit, Automatizări 
în industria minieră, E-

Dotarea tehnică — folosită intensiv, eficient,
(Urmare din pagina I)

Puține sînt întreprinde
rile miniere care benefi
ciază de o asemenea po
sibilitate de mecanizare a 
abatajelor. Dar mecaniza. 
rea abatajelor este conti
nuată (sau poate fi) de 
combinele pentru abata
jele cu susținere indivi
duală. Din această cate
gorie de combine, mina 
dispune de cinci. Cu alte 
cuvinte, la mina Livezeni 
pot funcționa, cel puțin, 7 
combine de abataj din 
cele 10 existente în do
tare (în acest număr de 
10 sînt incluse și cele 
care ar trebui să fie pe 
complexele de susținere 
mecanizate). Spuneam cel 
puțin 7 în ldeea că trei 
pot fi în rezervă, în re

dă, se lucrează numai în 
schimbul de dimineață și 
cele 48 de lămpi fluores
cente de 60 W au fost în
locuite cu două lămpi cu 
vapori de mercur de 250 
W, acestea fiind coborîte 
astfel încît să asigure lu
minozitate maximă. Mă
suri asemănătoare au fost 
luate și la atelierul me
canic. La toate strunguri
le și polizoarele din dotare, 
instalațiile de iluminat in
dividual au fost puse la 
punct. Cele 60 de tuburi 
fluorescente (a 60 W fie
care) au fost înlocuite cu 
3 lămpi cu vapori de 
mercur de 250 W, fieca
re dintre acestea avînd 
circuit separat1'.
Măsurile stabili

te la I.M. Uricani, au dus 
la prima iumătate a lunii 
decembrie la economisirea 
a peste 6000 kWh, în con
dițiile în care mina și-a 
depășit sarcinile de plan 
la zi cu 975 tone de căr
bune cocsificabil. Iată 
deci că acolo unde se ac
ționează cu hotărîre. rezul
tatele nu întîrzie să apa
ră.

lectrificarea minelor, Fi
zică pentru subingineri. 
Tehnologia materialelor și 
mașini unelte, Electroteh
nică etc. au contribuit e- 
fectiv la eliminarea unor 
noțiuni perimate, înlătu
rarea unor suprapuneri, 
utilizarea unor metode 
moderne de calcul, intro
ducerea unor aspecte și 
date existente pe plan 
mondial, toate stimu- 
lînd gîndirea și par
ticiparea vie a studenților. 
Totodată aceste analize 
au evidențiat faptul că 
fiecare disciplină are im
HHHnummuniHnutwtHtmuHfiiHnifmuuuMtuttMMm

Modernizarea 
invățămîntului superior minier 
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plicații politico-educati
ve, prin explicarea unor 
noi tehnologii cu randa
ment superior, existînd o 
dialectică permanentă în
tre vechi și nou, între tra
diția și inovația tehnică.

Confruntarea opiniilor 
in comisiile de analiză 
privind elaborarea cursu
rilor de științe tehnice 
generale a întărit con
vingerea că introducerea 
și utilizarea în instruire 
a controlului programat, 
coroborată cu sistemul 
clasic este deosebit de e- 
ficientă pentru însușirea 
cunoștințelor, priceperi
lor, deprinderilor și con
tribuie la formarea și dez
voltarea capacităților in
telectuale prin transmi
terea programată a unor 
algoritmi raționali și ur
mărirea sistematică a dez
voltării operațiilor gîn- 
dirii studenților. O meto- 

parații capitale sau în curs 
de montare sau demonta
re.

Iată deci că mina Live
zeni dispune la ora ac
tuală de una dintre cele 
mai bogate dotări tehnice 
din întreprinderile mi
niere ale Văii Jiului. Și 
facem această afirmație, 
ținînd cont de nivelul 
producției planificate, pro
ducție care este sub nive
lul prevederilor unui sin
gur sector al minei Lu
peni — sectorul IV — sec
tor care nu dispune de o 
asemenea dotare.

Vorbind de zestrea teh
nică a minei nu am men
ționat celelalte utilaje cum 
sînt: mașinile de încăr
cat, transportoarele de 
mare capacitate și alte 
utilaje moderne. Cum es

Două colege, două muncitoare cu bune rezultate 
din cadrul sectorului de retuș manual de la Fabrica 
de mobilă Petrila: Ileana Anger și Etelca Tamaș.

PROGRAMUL
Universității politice și de conducere, 

filiala Petroșani
Cursurile se desfășoară pentru anii I, III și IV 

în ziua de Juni, 19 decembrie a.c., ora 17, în sălile 
Casei de cultură din Petroșani.

Pentru anul II, cursurile se desfășoară în ziua 
de marți, 20 decembrie a.c., ora 17, la sala c.o.m. de 
la Combinatul minier Valea Jiului.

dă adecvată în acțiunea 
de modernizare a învăță
mîntului superior o cons
tituie instruirea progra
mată, orientată în confor
mitate cu modelul ciber
netic al procesului de în
vățămînt. In acest scop 
în institutul nostru a fost 
realizat un amfiteatru de 
instruire programată, pe 
baza brevetului de Inven
ție nr. 58 054, al Catedrei 
de Electrotehnică, brevet 
concesionat Ministerului 
Educației și învățămîntu
lui. El constă dintr-un an
samblu de mijloace teh

nice integrate într-un 
sistem destinat 
cibernetizării proceselor 
pedagogice. Folosește în 
instruire dispozitive și 
procedee de modelare și 
stimulare a fenomenelor 
și proceselor specifice dis
ciplinei cu posibilități de 
oprire, dispozitive ce sînt 
comandate de la distanță, 
corelate cu imagini pro
iectate pe ecran și cu ex
plicațiile profesorului. Sis
temul este dotat cu un 
calculator electronic PDP 
— 11/40 prevăzut cu dis- 
play-uri ce permit accesul 
la gamă de date și refe
rințe specifice fiecărei lec
ții.

Concepută în relație de 
interdependență cu pro
cesul de instruire și edu
cație, integrarea învăță
mîntului cu cercetarea și 
producția exprimă, în- 
tr-o formulă nouă și uni

te folosită această zestre 
tehnică? In ce măsură 
contribuie la îndeplinirea 
prevederilor de plan? Cum 
se preocupă conducerea în
treprinderii, cadrele teh- 
nico-inginerești de asigu
rarea utilizării eficiente a 
acestor utilaje moderne?

Răspunsul la toate a- 
ceste întrebări îl vom da 
în numerele viitoare ale 
ziarului nostru, prezen- 
tînd rezultatele obținute. 
Vom menționa și opiniile 
conducătorilor direcți ai 
procesului de producție, a 
celor ce răspund în fața 
oamenilor, a statului și 
partidului, de modul în 
care gospodăresc avuția 
care le-a fost încredința
tă și a cărei valoare — ne 
referim doar la utilajele 
amintite — se ridică la 
peste 277 milioane lei!

tară, cerințe șl tendințe 
constante pe toate meri
dianele pedagogice, efectul 
pozitiv constînd în 
aceea că participarea ne
mijlocită a studentului la 
această activitate îl aju
tă să-și însușească un vo
lum mai mare de cunoș
tințe decît cele acumulate 
în procesul didactic, îl a- 
jută să îmbine pregătirea 
generală cu o anume spe
cializare, să închege cu
noștințele însușite la di
ferite discipline într-un 
sistem inter și pluridisci
plinar.

Activitatea studenților în 
domeniul creativității ști
ințifice se caracterizează 
și prin elaborarea proiec
telor de diplmă care abor
dează o tematică legată în 
principal de introducerea 
în circuitul economic de 
noi resurse de cărbune.

De o deosebită eficien
ță pentru învățămînt 
s-a dovedit a fi Implica
rea cadrelor noastre di
dactice în problemele de 
producție, prin activita
tea de asistență tehnică, 
cercetare și consulting, 
precum și participarea ce
lor mai buni specialiști din 
producție la procesul de 
instrucție.

O altă direcție de mo
dernizare a învățămîntu
lui superior minier o cons
tituie susținerea procesu
lui de instruire pe mari
le platforme industriale 
ale Văii Jiului și ale zo
nelor limitrofe (Motru, 
Rovinari, Deva, Brad 
etc.), la disciplinele ex
ploatări miniere subtera
ne, topografie minieră, 
exploatări miniere la zi; 
aeraj și protecția muncii; 
prospecțiuni și explorări 
miniere; săparea și susți-

TRIBUNA DEMOCRA
ȚIEI. Astăzi, la clubul 
sindicatelor din orașul 
Vulcan este programată 
acțiunea „Tribuna demo
crației". Acțiunea este or
ganizată de Consiliul o- 
rășenesc al Frontului De
mocrației șl Unității So
cialiste. O acțiune ase
mănătoare este organizată, 
tot astăzi, de Consiliul o- 
rășenesc al F.D.UJS. Pe
trila, la I.M. Petrila. (V.S.)

TFATRU. Colectivul 
Teatrului de stat „Valea 
Jiului" are ca invitați la 
sediu, pentru mîlne, pe e» 
levii Liceului de r _tema- 
tică-fizică din Petroșani, 
La ora 14, programul de 
sfîrșit de săptămînă va fi 
prefațat de un concurs al 
liceenilor gen „Cine știe, 
cîștigă", după care va fi 
vizionată drama „Domni
șoara Julie" de August 
Strindberg. Va urma o 
seară recreativ-educativă, 
din care nu vor lipsi, bi
neînțeles, muzica și dan
sul.

MODELE. în acest an, 
la întreprinderea de tri
cotaje din Petroșani au 
intrat în producție 116 
noi modele de tricotaje 
pentru femei, 45 pentru 
bărbați și 92 pentru co
pii, folosindu-se în acest 
scop P.N.A., P.N.A. în 
combinație cu Iînă, in, 
vîscoză, buclă, fire de e- 
fect etc. Luna ianuarie a- 
nul viitor va debuta cu 
alte 44 de modele noi.

EXPOZIȚIE. Astăzi, Ia 
clubul sindicatelor din Lu
peni, la ora 17, va avea 
loc vernisajul unei expo
ziții de pictură și grafică. 
Expoziția va fi itinerată 
șl în holul cinematogra
fului „Cultural" din lo
calitate. Printre expozanți, 
unul dintre veteranii pic
tori amatori din Lupeni 
Io°’f Gall. (M.B.)

Rubrică realizată de 
Ion VULPE

nerea lucrărilor mirriere; 
prepararea substanțelor 
minerale utile ; 
mașini miniere; mașini și 
acționări electrice; elec
trificarea minelor etc.

Una din activitățile de
finitorii ale cristalizării 
formelor de instruire și 
integrare a învățămîntu
lui cu cercetarea, pro
iectarea și producția o 
constituie practica de pro
ducție și cercetare. Efec- 
tuîndu-se sub directa co
ordonare a cadrelor didac
tice, în regim de încadrat 
aceasta concretizează an 
de an creșteri ale produc
ției la întreprinderi, to
todată reușindu-se o apro
fundare a cunoștințe
lor însușite de studenți pe 
băncile amfiteatrelor.

Desigur că moderniza
rea procesului instructiv- 
educativ este condiționa
tă de perfecționarea ne
contenită a pregătirii de 
specialitate și politico- 
ideologică a cadrelor di
dactice. De aceea, Insti
tutul de mine Petroșani 
continuă să fie un centru
competent de perfecționa
re didactică și științifică a 
tuturor specialiștilor de 
profil, a cadrelor didacti
ce proprii, cît și a celor 
din liceele de specialitate.

Integrarea învățămîntu
lui superior minier cu 
practica social-economică, 
cercetarea științifică și 
proiectarea constituie cea 
mai fertilă direcție de ac
țiune în Institutul de mi
ne, sintetizată in pregă
tirea profesională și mo- 
ral-politică a absolvenți
lor noștri, în capacitatea 
lor de a contribui, cu spi
rit tineresc și competent. 
Ia modernizarea mineritu
lui în țara noastră.
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r Cooperatorii
la cerințele populației

receptivi
Numeroaselor întreprin

deri din municipiul nos. 
tru care au raportat în
deplinirea planului anual 
cu mult înainte de ter
men, la începutul acestei 
luni li s-a alăturat 
Cooperativa „Straja" 
Lupeni. Colectivele 
meroaselor unități 
cooperativei din orașele 
Vulcan, Lupeni și Uri- 
canl și-au organizat ac
tivitatea în așa fel încît 
toate prestările de ser
vicii către populație să 
satisfacă orice cerință și 
exigență a sollcitanților, 
să fie efectuate la un ni
vel calitativ deosebit. A- 
cest lucru a permis rea
lizarea planului anual cu 
aproape o lună și jumă
tate mai devreme.

Printre unitățile care 
și-au adus contribuția la 
realizarea acestui succes 
remarcabil se numără u- 
nitățile de marochinărie 
din Vulcan și Lupeni 
conduse de frații Costlcă 
și Petrică Tolea; unitatea 
nr. 27 mecanică din Lu
peni condusă de Petru 
Căldărar și Gheorghe 
Constantin; unitățile de 
bobinaj, mecanică fină 
și curățătorie chimică 
din Vulcan conduse de 
Crlstea Aurică, Dumitru 
Luț și, respectiv, Margit 
Bogdan; unitatea de tîm- 
plărie din Lupeni condu
să de Tiberiu Ciulean; 
unitățile de rame și gea
muri Vulcan și Lupeni

Și 
din 
nu- 
ale

conduse de frații Gheor- 
ghe și Toader Roșu 
multe altele.

Succesele obținute 
toți indicatorii permit 
pînă la finele anului 
wzzzz/z/zzzzz//zzzzzzzzzzzzzzz/z

Și

la 
ca 
în

• La sfîrșitul celor 11 
luni trecute din acest an 
valoarea producției marfă 
realizată suplimentar fa
ță de planul anual a 
fost de peste 750 000 lei 
f Cu o lună înaintea 
finelui de an producția 
globală anuală înregis
tra o valoare suplimen
tară de 79 000 lei • In 
luna decembrie se va 
realiza — conform esti
mărilor — depășirea pro
ducției nete cu 2 000 000 
lei ® Beneficiile obținute 
în anul in curs vor depăși 
2 100 000 lei.
F//Z///////7/Z//////////////7//Z

curs să se realizeze im
portante depășiri la pro
ducția globală și netă, 
la livrările pentru fon
dul pieții, să se obțină 
importante beneficii.

Ca buni gospodari, a- 
vînd în vedere produc
ția anului viitor, condu

cerea cooperativei a elabo
rat un amplu plan de mă-

i

suri pentru diversificarea 
în continuare a gamei de 
servicii către populație, 
pentru a dovedi că ac
tivitatea în anul în curs 
este doar un început al 
ridicării la noi cote a 
calității serviciilor pres
tate. Dintre aceste mă
suri am reținut: asigura
rea fondului de marfă 
necesar pentru anul 1984 
prin repartiții și contrac
te directe cu diverșii be
neficiari și furnizori din 
țară; realizarea progra
mului de dezvoltare șl 
dotare cu mașini și uti
laje a unităților de pro
ducție și prestări servi
cii către populație; aco
perirea capacităților de 
producție la activitatea 
de mică serie; diversifi
carea planului de produc
ție șl prezentarea la con
tractări pentru fondul 
pieții, diversificarea și 
asigurarea unei mai fruc
tuoase colaborări în ceea 
ce privește serviciile 
prestate unităților 
niere 
etc.

De 
xistă 
re și 
ducției și a muncii, 
colo unde se manifestă 
preocupare susținută 
pentru o continuă per
fecționare a propriei ac
tivități, rezultatele nu 
întîrzie să se arate.

mi- 
din Valea Jiului

fapt, acolo unde e- 
o bună programa- 
organizare a pro- 

a-

Supunem atenției cîteva propuneri
De la un grup de locatari ai blocurilor

59 A și 59 B, strada Republicii, și 110, 
112, 113 și 114 din str. Constantin Miile — 

Petroșani am primit următoarea sesizare: 
„Așteptăm uneori săptămîni întregi mași
na cu butelii ca să le schimbăm pe cele 
goale. Programul nostru de 
tre orele 7—17,‘Iar mașinile 
în cartierul Petroșani-Nord
13. Trec printre blocuri ca la plimbare. 
?hiar în cazurile cînd vreuna oprește, nea- 
vînd vedere spre locul respectiv, nu avem 
de unde ști că au sosit mult așteptatele 
butelii pentru că nu ni se dă în nici un 
fel de veste —. claxonare sau alt semnal 
— și, deși avem buteliile goale, nu reușim 
să le schimbăm. Cutiile în care se Intro
duc comenzile se pare că sînt ornamenta,- 
le, nu se golesc decît, poate, întîmplător. 
De aducerea buteliilor de către distri
buitori la adresele de pe comenzi, nici 
nu poate fi vorba".

„Sînt familii care de trei săptămîni 
n-au reușit să-și schimbe buteliile, da
torită cauzelor enumerate, și, în plus, 
faptul că schimbarea buteliilor este la

lucru este în- 
cu butelii vin 
în jurul orei

latitudinea șoferilor și a distribuitori
lor".

în absența buteliilor de aragaz crește 
consumul de energie electrică, căci oa
menii trebuie să-și încălzească cu ceva 
apa necesară pentru spălat și, de ase
menea, să-și prepare zilnic hrana.

Sint sugerate și cîteva posibilități de 
îmbunătățire a aprovizionării populației 
din acest cartier nou al orașului cu bu
telii de aragaz și anume; mașinile să 
vină în cartier o dată sau de două ori 
pe săptămînă, după ora 16; să-și anunțe 
prezența prin claxonare sau printr-un 
clopoțel; să se țină cont de comenzile 
introduse în cutii, acestea trebuind o- 
norate cu prioritate. Să se Înțeleagă 
faptul că șoferii de la PECO sînt în ser
viciul populației, că distribuirea buteli
ilor nu este la bunul lor plac, ci o obli
gație care trebuie onorată în mod co
rect, cinstit.

Toate aceste aspecte le supunem aten
ției conducerii unității pentru desface
rea produselor petroliere din Vulcan și 
așteptăm măsuri concrete pentru îm
bunătățirea servirii populației.

GETA CRISTEA, 
troșani: Puteți să 
sați cite rînduri 
medicilor și 
personal de la 
din Vulcan 
(și condițiile)
mică publicitate a 
lui nostru.

IOAN CIUR, Petroșani:

Pe- 
adre- 
doriți 

celuilalt 
Spitalul 

în cuprinsul 
rubricii de 

ziaru-

Răspundem 
cititorilor 

Pierderea de apă din stra
da Crișan a fost oprită. 
Gheața care persistă pe 
strada respectivă se dato- 
rește unui izvor natural 
nedrenat. Mai sînt însă

destule alte pierderi de 
apă, atît în Petroșani cît 
și în alte localități. Tova
rășul Traian Pop ne sem
nalează existența unui a- 
semenea „izvor" în fața 
blocului nr. 5 din strada 
Spiru Haret — Lupeni. Și 
acesta trebuie oprit de că
tre E.G.C.L. Lupeni.

Unu] dintre micii 
meseriași din Vulcan, 
mult solicitați de ce
tățeni este și pantofa
rul Romică 
la „Cizmăria 
din cartierul

Liniștea publică, 
educație civică*problemă de

Ciorbă de 
rotundă" 

Coroești.
ȘTEFANFoto: CristianȘtefan NEMECSEK

CURIER JURIDIC

(Urmare din pag ()

Petrila: Dacă faptele 
dv., se pare că există 

ierarhici

| DEACONESCU MARIA, 
prezintă așa cum relatați 
sistem defectuos în relațiile șefilor 
personalul în cadrul colectivului din care faceți 
parte.- Acordarea concediului de odihnă este un drept 
al persoanei încadrate, dar și obligație pentru uni
tate, în situația cînd sînt întrunite condițiile prevă
zute de lege. Aveți posibilitatea să dovediți cu mar. 
tori și, eventual, cu pontajul că ați revenit din con- 

t cediu cu trei zile mai înainte de expirarea perioa
dei. Și dv. ați greșit plecînd fără să fiți sigură de 
aprobarea cererii, dar acest luciu nu împiedică ă- 

I cordarea dreptului ce vi se cuvine. Vă puteți adre
sa, invocînd dovezi sigure, conducerii unității (care 
trebuie să vă răspundă motivat în termen legal) sau 
comisiei de judecată din întreprindere. Aceeași si
tuație și pentru postul efectuat în locul colegei.

CIULU DUMITRU, Vulcan: în legătură cu absen
țele nemotivate efectuate înainte de apariția actului 
normativ (Decretul nr. 338/10 septembrie 1983), deoa
rece nu este prevăzută expres o altă soluție, consi
derăm că poate fi aplicat principiul neretroactivi- 
tății dispozițiilor acestuia în sensul că pot fi scăzu
te din durata concediului de odihnă numai absențe
le nemotivate efectuate după publicare. Absențele 
nemotivate sînt considerate abateri disciplinare, iar 

, persoana care le efectuează, pe lîngă faptul că poate 
I fi sancționată, pierde, conform unor dispoziții le- 
I gale, niște drepturi de care beneficiază, pe baza ace- 
■ lorași dispoziții. în ce privește zilele de odihnă din 
’ cursul săptămînii, dv. cunoașteți că acestea se a- 
I cordă în vederea refacerii forței de muncă după ce 
!ați lucrat în subteran și nicidecum după ce ați ab

sentat trei zile nemotivat. Deci este normal să figu
rați tot cu absență nemotivată. Referitor, la faptul 

Ică în perioada concediului de odihnă nu sînt inclu
se și cele două zile săptămînale de odihnă (ci nu- 

■ mai una), v- dăm aceeași explicație, in sensul că 
• cea de-a doua se acordă săptăminal (săptămînă în 
Icare se lucrează în condiții grele). Anual, prin Legea 

nr. 26/1967, art. 2, în corelare cu H.C.M. nr. 
| 1149/1968, pct 239 din „Lista cuprinzînd locurile 
Ide muncă cu condiții deosebite pentru care se acordă 

concediu suplimentar de odihnă", se stabilește, pen- 
■ tru activitatea din minele de cărbuni, 9 zile concediu 
1 de odihnă suplimentar. Pentru acest adaus se și plă

tește indemnizația corespunzătoare.
Zilele de odihnă se stabilesc la începutul lunii, 

cîte două pentru fiecare săptămînă, cind persoana nu 
este obligată să presteze posturi. Din aceste conside
rente nu se plătește nici indemnizația de concediu 
medical pentru aceste zile. Oricum, persoana nu pier- 

| de nimic deoarece procentul pentru indemnizația de 
| concediu se calculează la o retribuție zilnică mai ma
re decît cea care o avea cînd se lucra cu o zi de 

I repaus -săptăminal.

I 
l r

Jlie ȘERBAN, 
jurist I

din cartierul Aeroport —, 
a ridicat într-o recentă au
diență cetățeanul Ioan Gu- 
ță. Aprobată în principiu, 
extinderea magazinului 
alimentar nr. 32 urmează 
să se realizeze de către 
Direcția comercială mu
nicipală, I.C.S.A.-A.P. și 
I.C.S.M.I.

Rezolvarea unor astfel 
de probleme, de interes 
personal ori mai larg, in
tră în obligațiile și preo
cupările diferitelor orga
ne locale și pentru anali
zarea și soluționarea lor 

•se depun, în multe situa
ții, stăruințe 
Condițiile de care trebuie 
să se țină — și se ține ! 
—, seama în toate cazuri
le impun ca solicitarea a- 
dresată, dreptul recla
mat să fie înscris în con
textul reglementărilor le
gale, să fie cuvenite și să 
existe în mod real posibi
litatea de soluționare. Fa
cem această subliniere 
deoarece în unele audien
țe se prezintă șj oameni 
cu revendicări necuveni-

te, ori chiar reglementate 
exact invers de cum se 
pretinde.

Iată un 
cativ în

Georgel
— Am 

copii. Vă 
bați o butelie de aragaz.

— Din situațiile noas-

dialog semnifi- 
acest sens.

Bineață: 
familie grea, G 
rog 6ă-mi apro-

apreciabile. tre rezultă că v-am acor
dat butelie.

— Da, am avut, dar am 
vîndut-o...

Cornelia Giriclo, 
dind o insistență 
zătoare, a cerut
audiențe consecutive, 
molarea garajului 
nut de cetățeanul 
Afrim, pentru că îi 
pă grădina. Ancheta 
tuată a stabilit 
a fost construit 
în urmă, cîrid 
nici nu locuia

dove- 
surprin- 
in trei 

de- 
deți- 
Paul 
ocu- 

efec-
că garajul 
cu 15 ani 
C. Giriclo 
acolo, că

Nerespectarea regimului 
locativ prin fapte care 
prezintă pericol social es
te incriminată atît de 
Legea nr. 5/1973 cît și de 
Codul penal. Tulburarea 
repetată a locatarilor din- 
tr-un imobil, concretizată 
prin provocarea de 
mote, scandaluri, acte de 
violență verbală etc, cons
tituie infracțiune.

Sancționarea este apli
cată oricărei persoane — 
fie colocatar, fie străin de 
acel imobil — care prin 
fapta sa, săvîrșită cu in
tenție, tulbură liniștea 
sau împiedică folosirea 
cuinței. Infracțiunea 
tulburare a folosinței 
cuinței se pedepsește 
amendă, evacuare 
mobil 
de la

Mai 
catari, 
dar care nu-și dau seama 
că, deranjînd liniștea colo
catarilor, devin un pericol 
social și, în final, legea 
nu iartă, lată și cîteva e- 
xemple; Codoreanu Vasile, 
om al muncii la 
I.P.S.R.U.EE.M., domiciliat 
în Petroșani, strada Aviato-

lo, 
de
lo- 
cu 

din i- 
sau cu închisoare 
trei luni la doi ani. 
sînt totuși unii lo- 
puțini la număr.

rilor, blocul 14, aparta
mentul 7, a devenit „cal
varul" colocatarilor dato
rită zgomotelor produse 
de repetatele lui chefuri. 
Sau cetățeanul Astănoale 
Vasile, om al muncii la 
I.M. Aninoasa, care și el 

zgo- tulbură liniștea locatarilor 
prin excesul de decibeli 
în care înțelege să asculte 
muzica.

Intervenția colocatarilor 
sau a membrilor comitete
lor asociațiilor de. locatari 
a fost inutilă, opinia ce
lor doi recalcitranți 
fiind alta 
ce vor în 
lor. Dar a 
vilizat, a 
fera de înțelegere recipro
că, nu este altceva decît 
o problemă de conștiință, 
de educație civică.

în viața noastră . coti
diană, membrii asociațiilor 
locatarilor, oameni 
muncii care lucrează 
schimburi sau copiii 
au nevoie de odihnă, 
a respecta vecinii echiva
lează cu respectul pentru 
tine însuți.

Aurel SLABII

ne- 
decît că ei fac 

apartamentele 
trăi în mod ci- 
respecta ațmos-

ai 
pe 
lor 
Și

nu se află în grădina ei, 
ci pe teren de stat, că 
pînă la refuzul factorului 
poștal P. Afrim de a-i mai 
plăti abonamentul la radio 
și TV și alte sume a fost 
mulțumită, că a „simțit" 
deranjul existenței gara
jului la îndemnul concu
binului cu care trăiește in

ultima vreme. Șansa re
zolvării problemei puse 
în discuție de pe această 
bază nu putea fi alta de
cît cea dată de lege: s-a 
stabilit ca P. Afrim să 
plătească o chirie lunară 
de 60 lei în contul E.G.C.L.

Nu a primit îngăduința 
solicitată nici minerul Ion 
Șutacu 
care a 
decată 
tru că 
lucru în stare de ebrieta- 
tate, iar minerul Vasile

de la I.M. Lonea 
fost trimis în ju- 
și condamnat pen-
s-a prezentat la

Zeiceanu de la I.M. Vul
can, care s-a prezentat 
la primăria municipiului 
pentru a solicita un apar
tament cu 3 camere în 

locul celui cu 2 camere pe 
care îl are, 
mat, firește, 
partid șl de 
lui Vulcan, 
să-i rezolve

încă un aspect: 
tantin Istudor, 
la 1PSRUEEM 
a solicitat nici 
nici mai puțin 
apartament în 
trală, în locul 
care-1 deține în 
turn — Aeroport. Ce 
pede se construiesc și cît 
de 
tru 
le I 
nea 
satisfăcută, 
mind asigurări 
vare, evident cu 
tarea criteriilor și norme
lor stabilite, numai cu pri
vire la a doua problemă 
îri care a solicitat să fie 
sprijinit, cea de a i se 
acorda o butelie de ara
gaz.

a fost înd ru
la organul de 
stat al orașu- 

în măsură 
problema.

Cons- 
încadrat 

Petroșani 
mai 
decît 
zona 
celui 
strada Sa

mult 
un 

cen- 
pe

in

puțin valorează pen- 
unii oameni locuințe- 
Evident că o aseme- 
pretenție nu a fost 

audiatul pri
de rezol- 

respec-
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3. Proiectul de lege pen
tru adoptarea Bugetului 
de stat pe anul 1984;

4. Programul privind a- 
plicarea măsurilor de au- 
toconduccre și autoapro- 
vizionare pentru asigura
rea unei bune aprovizio
nări a ) ^pulației cu pro
duse agroalimentare și bu
nuri industriale de con
sum pe perioada 1 octom
brie 1983 — 30 septembrie 
1984;

5. Proiectele de legi 
pentru aprobarea decrete
lor cuprinzînd norme cu 
putere de lege emise de 
Consiliul de Stat după So
s' mea a șaptea a Marii 
Adunări Naționale.

Intrîndu-se în ordinea 
de zi. tovarășul Ștefan 
Bîrlea, președintele Comi
tetului de Stat al Planifi
cării, a prezentat expune
rea la Proiectul de lege 
pentru adoptarea Planului 
național unic de dezvolta
re economico-socială a 
Republicii Socialiste Româ
nia pe anul 1984.

.4CTCM LITOTEI ÎN LU/HE
Lucrările Congresului 

Partidului Comunist din Spania
Alegerea grupului senatorial 
de prietenie Franța-România

PARIS 15 (Agorpres). — 
La Palatul Luxembourg, 
sediul Senatului francez, 
a fast ales Grupul de prie
tenie Franța — România 
din Senat, alcătuit din 58 
de senatori.

Președinte al grupului 
a fost ales senatorul Jean 
Peuch, președinte al Con
siliului general din Ave- 
yron, primar în Rignac 
și vicepreședinte al Consi
liului regional Midi-Pyre- 
nees, iar președinte de o- 
noare al grupului este 
Pierre Cristian Taitten- 
ger, vicepreședintele Se
natului.

„In România — a decla
rat cu acest prilej sena
torul Peuch —, grupul

In continuare, tovarășul 
Ion Teșu, ministrul agri
culturii și industriei ali
mentare, a prezentat ex
punerea la Proiectul de 
lege pentru adoptarea Pla
nului de dezvoltare a agri
culturii și industriei ali
mentare, pe anul 1984, iar 
tovarășul Petre Gigea, 
ministrul finanțelor, ex
punerea asupra Proiectu
lui de lege pentru adopta
rea Bugetului de stat pe 
anul 1984.

Avîndu-se în vedere le
gătura strînsă dintre cele 
trei proiecte de legi, a 
fost expus, în continuare, 
coraportul Consiliului Su
prem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale a Româ
niei asupra acestora de că
tre tovarășul Manea Mă- 
ncscu, vicepreședinte al 
Consiliului Suprem.

Tovarășul Vasile Băr- 
buleț, secretar al Comi
siei pentru industrie și 
activitatea economico-fi- 
nanciară a Marii Adunări 
Naționale, a prezentat a- 
pol, Raportul comun al co

nostru parlamentar a a- 
vut deosebita onoare să 
fie primit de președintele 
Nicolae Ceaușescu, care 
ne-a vorbit mult despre 
probi na complexă a de
zarmării și păcii. Și avea 
perfectă dreptate.

Președintele Ceaușescu 
se dovedește a fi un om 
de stat care se simte răs
punzător cR soarta popo
rului său și a lumii. Che
mările sale pun în gardă 
întreaga lume asupra pe
ricolelor care o amenință 
și o îndeamnă Ia acțiuni 
corespunzătoare. întîlni- 
rea cu președintele 
Ceaușescu a dat dimensi
uni impresionante vizitei 
noastre în România1'. 

misiilor permanente ale 
Marii Adunări Naționale 
care au avizat proiectele 
de lege aflate în discuție.

în ședința de după-amia- 
ză a avut loc discuția ge
nerală asupra acestor pro
iecte de legi.

La discuția pe articole, 
deputatul Silviu Curticea- 
nu a propus, în numele 
Consiliului de Stat, unele 
amendamente în ce priveș
te titlurile proiectelor de 
legi, ca și al programu
lui, aflate pe ordinea de 
zi la primele patru punc
te, astfel ca acestea să ex
prime direct și să reflecte 
mai exact conținutul lor. 
Marea Adunare Naționa
lă a adoptat, în unanimi
tate, amendamentele, în 
baza cărora titlurile docu
mentelor respective sînt 
reformulate astfel : Legea 
planului național unic de 
dezvoltare economico-so
cială a Republicii Socia
liste România pe anul 
1984; Legea planului de 
dezvoltare a agriculturii și 
industriei alimentare a Re

MADRID 15 (Agerpres). 
Lucrările celui de-al XI-lea 
Congres al Partidului Co
munist din Spania au con
tinuat, joi, în plenară, cu 
dezbaterile pe marginea 
raportului C.C. al P.CLS. 
privind activitatea parti
dului în perioada care s-a 
scurs de la congresul an
terior.

Din partea Partidului 
Comunist Român, a secre
tarului său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
a oamenilor muncii din 
țara noastră, participanți- 
lor la cel de-al XI-lea Con
gres al Partidului Comu
nist din Spania, tuturor 
militanților partidului, le-a 
fost transmis un cald sa
lut tovărășesc, de către 

publicii Socialiste România 
pe ?nul 1984; Legea Bu
getului de st.it al Republi
cii Socialiste România pe 
anul 1984; Programul pri
vind autoconducerea și 
atftoaprovizionarea pen
tru asigurarea bunei a- 
provizionări a populației 
cu produse agroalimen
tare și bunuri industriale 
de consum pe perioada 1 
octombrie 1983 — 30 sep
tembrie 1984.

După discutarea pe ar
ticole și aprobarea aces
tor amendamente. Marea 
Adunare Națională a vo
tat în Unanimitate: Le
gea planului național unic 
de dezvoltare econotnico- 
socială a Republicii Socia
liste România pe anul 
1984; Legea planului de 
dezvoltare a agriculturii și 
industriei alimentare a Re
publicii Socialiste România 
pe anul 1984 și Legea Bu
getului de stat al Repu
blicii Socialiste România 
pe anul 1984.

Lucrările sesiunii con
tinuă.

conducătorul delegației 
P.C.R., tovarășul Emil Bo- 
bu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.

■ VÎENA 15 (Ager
pres). — La 15 decem
brie a avut loc la Vie- 
na ședința finală a ce- 

i lei de-a 31-a runde a 
i negocierilor privind 
î reducerea reciprocă a 
i trupelor și annamente- 
i lor și măsuri adiacen- 
j te în Europa centrală, 
| relatează agenția TASS. 
i Data reluării nego- 
î cierilor va fi stabilită 
i ulterior prin canale di- 
î plomatice, arată agen- 
i ția.

FILME
| PETROȘANI — 7 No- I iembrie: Pe malul stîng

Ial Dunării albastre;
Unirea: în arșița nopții.

ILONEA : Omul și um
bra.

IANINOASA : Viraj pe
riculos.

■ VULCAN — Luceafă
rul : Apașii.

I LUPENX — Cultural:
* întoarcerea din iad.

I URIC ANI : Misterele
Bucureștiului.

21,45

TV. 22,15 
(Con

l TV.
■ 15,00 "•’lex.
1 15,05 Politehnical
L_._

Matematică.

Mica publicitate
Colectivul redacției zia

rului „Steagul roșu" trans
mite cele mai calde feliei, 
tărl, multă sănătate și nu
mai bucurii alături de în
treaga familie, colegului 
DUMITRU CRIȘAN, cu 
prilejul ieșirii la pensie 
după 33 de ani de activi
tate în cadrul redacției 
noastre.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Cons
tantin FecU. eliberată de 
I.M. Paroșeni. O declar 
nulă, (mp)

' ANUNȚURI DE FAMILIE

PĂRINȚII, soția și copii anunță cu adîncă durere 
încetarea fulgerătoare din viață a scumpului lor fiu, 
soț și tată

SING. RADESCU IOAN 
înmormîntarea va avea loc sîmbătă, 17 decembrie 

1983, orele 15 de la capelă. (1473)

COLEGII de la I.M. Livezeni anunță cu adîncă 
durere dispariția fulgerătoare și prematură a colegu
lui lor

sing. RADESCU IOAN
(1475)

PRIETENII din cadrul I.C.S.A.—A.P. Petroșani 
anunță cu profundă durere încetarea din viață a mult 
iubitului lor

SCOROȘANU CONSTANTIN
din Deva și transmit sincere condoleanțe familiei 
îndoliate. (1474)

CU profundă durere fiica Luci, ginerele Ocsi, 
precum și nepoții anunță că se împlinesc 4 ani de 
cînd ne-a părăsit scumpa și iubita noastră mamă, 
soacră și bunică

BOȚOG VERGINA
Amintirea ei va rămine vie în inimile noastre. (1465)

15,25
15.35
15.50
16,00

20,00

20,20

20.35

20.50
21,10

sultații pentru ad
miterea în învă- 
țămîntul superior 
tehnic).
Desene animate.
Viața culturală.
La volan.
Emisiune în limba 

germană.
Telejurnal (parțial | 
color). "
Actualitatea în e- I 

conomie.
Cîntece pe adresa 1 
dv. 1
Cadran mondial.
Film artistic :

„Vocația necunos- 1 
cută".
(color).
Premieră pe țară.
in memoriam:
Am za Pellea.
Telejurnal (parțial 
color).

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Kele- 
men Iosif, eliberată de 
I.M. Paroșeni o declar nu
lă. (mp)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mar- 
dare Romeo, eliberată de 
I.M. Paroșeni. O declar 
nulă, (mp)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Dumi
tru Dumitru, eliberată de 
I.M. Paroșeni. O declar 
nulă, (mp)
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Duminică, 18 decembrie
9,30 Almanahul familiei. 

10,00 De strajă patriei. 
10,30 Viața satului (par

țial color).
11,45 Lumea copiilor.
12.35 Telefilmoteca de 

ghiozdan.
Pinocchio.
Episodul 3.

13,00 Album duminica] 
(parțial color).

— Telex.
— Concert de prinz.
— Umor și muzică.
— Sub cupola circului.
— „Balada" de Ciprian 

Porumbescu — mo
ment coregrafic.

— Cascadorii rîșului.
— Cîntec românesc.

14,3C Desene animate: 
Tom și Jerry.

— Patrie unită.
— Drumuri printre a- 

mintiri.
— De ziua tipografilor.
— Muzică pentru toți.
— Tineri interpreți lau- 

reați ai Festivalului 
național „Cîntarea 
României".

— Telesport. Retrospec
tivă ’83. (1).

— Un compozitor și cîn- 
tecele sale — Lau- 
rențiu Profeta.

— Semnal.
— Divertisment cu or

chestra de cameră 
din Tg. Mureș.

17.35 Micul ecran pentru 
cei mici.

18,00 Film serial.
Viața lui Leonardo 
da Vinci.
Episodul 1 (color).

13.45 1001 d.e seri.
19,00 Telejurnal (parțial 

color).
19.20 Omagiu unirii.
20,05 Telecinematecă. Ci

clul : Mari actori. 
Taifun la Nagasaki, 
(color).

21,50 Telejurnal (parțial 
color).

— Sport.
22,00 închiderea progra

mului.
Luni, 19 decembrie

20,00 Telejurnal (parțial 
color).

20.20 Actualitatea în eco
nomie.

20,30 A patriei cinstire. E- 
misiune de versuri.

20.55 Teatru în serial. 
Flacăra revoluției. 
Adaptare după pie
sa ..Bălcescu" de Că
rnii Petrescu. Episo
dul 2.

21.25 Tezaur folcloric.
21.45 Telejurnal (parțial

color).
22,00 Includerea progra

mului.
Marți 20 decembrie

15,00 Telex.
15,05 Clubul tineretului.
15.25 Amfiteatru studen 

țese.
15.55 Publicitate.
16,00 Agrozootehnia pe în

țelesul tuturor 
țial color).

(par-

16,20 Desene animate.
16,30 închiderea 

mului.
progra-

20,00 Telejurnal 
color).

(parțial

20,20 Panoramic econb-
mic.

20,40 Teatru TV.
Velasquez 

de Antonio 
Vallejo.

Buero

de la formarea sta
tului național român. 

20,35 Republică măreață 
vatră. Cîntece pa
triotice și revoluțio
nare.

20.45 Fotograme din rea
litate.

21,20 Videoteca internați
onală (color).

21.45 Telejurnal (parțial
color).

22,00 închiderea progra
mului.
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21,55 Stop-cadru De mapa- Joi, 22 decembrie 
Telex.mond. 15,00

22,05 Farmecul muzicii. 15,05 Școli și tradiții.
22,15 Telej urnal (parțial 15,20 Film serial.

color). Karino.
2? 30 încniderea progra- Episodul 10 (color).

mului. 15,45 Studioul tineretului.
Mi ercuri. 21 ,decembrie 16,30 închiderea progra

15,0(; Telex mului.
15,05 (Jn'veisul femeilor. 20,00 Telejurnal (parțial
15,30 Emisiune în limba color).

maghiară (parțial 20,20 Actualitatea in eco
color). nomie.

16,30 închiderea progra- 20,35 Ritmuri muzicale.
mului. 20,45 Film artistic.

20,00 Telejurnal (parțial Drumul lui Piotr.,
color). Producție a studiou

— Actualitatea în cco- rilor poloneze (co
nomie. lor).

20,20 Arc peste timp. 24, 21,50 Revista literar-ar-
ianuarie. 125 de ani tistică TV.

teatrului românesc.

22,15 Telejurnal 
color).

(parțial

22,30 închiderea 
mului.

progra-

Vineri, 23 decembrie
15,00 Telex.
15,05 Teleșcoală.
15,25 Desene animate.
15,35 Viața culturală.
15,50
16,00

La voia .. 
Emisiune în 
germană.

limba

16,30 închiderea 
mului.

progra-

20,00 Telejurnal 
color).

(parțial

20,20 Actualitatea
nomie

în eco-

20,35 Cîntece pe 
dv.
cadran mont

adresa

20,45 dial.
21,05 Pagini din istoria

Moștenirea, după
piesa „Luceafărul"
de B. Șt. Delavran-
cea.

21,45 Telejurnal (parțial
color).

22,00 închiderea progra-
mului.

Sîmbătă, 24 decembrie
13,00 Telex.
13,05 La sfîrșit de săptă- 

mînâ (parțial co
lor).

— Lingă casa mea, în
sat. Cîntece popu
lare.

— Gala desenului ani
mat.

— în concert grupul

coral „Song" al Ca
sei de cultură a stu
denților din Bucu
rești.

— Muzica lui Ludwig 
van Beethoven... re
povestită (IX).

— Poem le Republicii —
versuri.

— Laureați ai concursu- 
surilor naționale și
internaționale. Re
trospectiva anului 
1933

— Drumuri în Nord. 
Privindu-ne țara, pri- 
vindu-i pe oamenii 
ei. Reportaj

— Muppets și un invitat: 
Kenny Rogers.

16,30

16,45
17,00

19,00

Columne ale istoriei.
Azi, municipiul Dro-
beta.Turnu 
Săptămîna 
închiderea 

mului.

Sevei in. 
politică, 
progra-

Teiejurnal (parțial 
color).
Sport.

19,20 Estrada muzicală.
19,30 Teleenciclopcdia. 
20,00 Film serial.

Frontul invizibil.
Episodul 9 (color).

20,50 Meridianele 
lui și cînteci

umoru- 
îlui.

22,00 Telejurnal 
color).

(parțial

— Sport.
22,20 Șlagărele anului.
23,00 închiderea progra

mului.

REDACJIA Șl ADMINISTRA] IA; Petroșani str. N Bălcescu — 2, telefoane 4166? (secretariat). 41663, 42464 (sec(li). TIP'ARULî Tipografia Petroșani, str N. Băl eseu 2.


