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Sindicatele—implicate decisiv 
în realizarea sarcinii complexe 

privind pregătirea forței de munca
O amplă și exigentă 

dezbatere, desfășurată în 
spirit critic și autocritic, 
a prilejuit recenta ple
nară a Consiliului muni
cipal al sindicatelor cu 
privire la preocuparea 
organizațiilor de sindicat, 
în colaborare cu consilii
le oamenilor muncii din 
întreprinderi și unități de 
construcții, din toate ra
murile de activitate, pen
tru înfăptuirea sarcinilor 
ce le revin din hotărîrile 
Congresului al Xll-lea al 
partidului și Congresului 
U.G.S.R. în legătură cu 
pregătirea profesională a 
forței de muncă. Dezba
terile plenarei, opiniile 
participanților la discuții 
au relevat un adevăr de 
necontestat: în transpu
nerea în viață a importan
telor obiective ale dez
voltării economico-sociale 
a municipiului — să re
ținem doar imperativul 
major ca producția 
cărbune să crească 
la 15—16 milioane 
în actualul cincinal
rolul hotărîtor îl are o-

de 
pînă 
tone

sens

(C»ntinuare in pag. a 2-a)

SA MUNCIM Șl SA TRĂIM
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prima lună a tri
mestrului III, sec
torul II al minei 

Uricani înregistrase un 
minus de 3430 tone de 
cărbune. Această situa
ție a determinat organi
zația de partid să acțio
neze pentru unirea efor
turilor minerilor din 
sector, mobilizarea între
gului colectiv la redre
sarea activității produc
tive și realizarea sarcini
lor de plan. In această 
perioadă, colectivul se 
confrunta cu greutăți. 
Intre care le amintim pe 
cele privind finalizarea 
lucrărilor la montare a 
complexului de 4 m. și a 
fluxului de transport pe 
benzi. Erau greutăți ine
rente, dar oamenii care 
solicitaseră acest utilaj, 
dînd dovadă de inițiati
vă, avînd • temeinică 
pregătire politică și teh- 
nico-profesională, acțio- 
nind cu responsabilitate 
muncitorească, comunis
tă, au reușit să depășeas
că asemenea greutăți țin 
prezent, media produc
tivității muncii pe * 
este de 11 tone), 
constituiau de fapt 
examen al maturității, 
al hărniciei și experien
ței in muncă.

rlimatul sănătos de 
muncă, de vredni- 
cie și angajare u- 

nanimă a făcut ca in lu
na august, sectorul II să 
înregistreze un plus de 
481 tone cărbune. Stima 
și încrederea, respectul 
și întrajutorarea, grija 

mul, OMUL, cu pregăti
rea lui profesională — 
pusă în nemijlocit con
sens cu programele de 
mecanizare și dezvoltare 
a tehnologiilor de lucru 
— calitatea muncii sale, 
de care depinde creșterea 
productivității muncii, a- 
sigurarea ritmurilor înal
te prevăzute dezvoltării 
sociale, bunăstarea sa 
materială și spirituală.

Relevante sînt în con
textul acestor cerințe as
pectele — pozitive mai 
puține lăsînd locul celor 
predominant critice — 
analizate in referatul pre
zentat plenarei de biroul 
Consiliului municipal al 
sindicatelor. Programul 
de asigurare a forței de 
muncă pe anul 1981 și pe 
întregul cincinal — se a- 
rată în referat — prevede 
să fie calificați în muni
cipiu 5842 de muncitori. 
Ca sursă de acoperire a 
acestui număr de munci
tori se au în vedere ab
solvenții liceelor industri
ale, cei ai școlilor pro
fesionale, muncitorii ca- 

tovărășească și exigența 
care s-a încetățenit în
tre membrii brigăzilor 
conduse de Ilie Amoră- 
Țiței, Gheorghe Scorpie, 
Victor Mezambrovschi. 
Gheorghe Șerbu, Dumitru 
Bornoiu, loan Nicolae, au 
asigurat participarea rea
lă, electivă a ortacilor lor 
la sporirea producției de 
cărbune. Argumente in 
acest sens ne sînt cele 
peste 800 tone-, de căr
bune extrase peste pre
vederile primei jumătăți 
a lunii septembrie. Rea
lizările obținute mai a- 
les in ultimul timp ates
tă convingător faptul că 
înainte de orice, secto
rul II al minei Uricani 
este un colectiv care lup- - 
tă pentru îndeplinirea 
cu cinste a sarcinilor de 
producție. Vrednicia 
priceperea, gradul 
responsabilitate 
tiință politică 
niftilor Nicolae 
Cornea Vasile, 
reș, Gheorghe 
Marcu Bigiu, Ion dianu, 
loan Nichifor și a mul
tor ortaci de-ai lor, in
tre care amintim pe 
Gheorghe Zugrav, Vast- 
le Marian, Ioan Mierluș- 
că, Aurel Bare, Scorpie 
Spiridon, Ion Sefter, 
Constantin Codreanu, 
Victor Moldovean și 
Ernest Dobre, au ca eta
lon și se manifestă îna
inte de toate în contri
buția reală, la efortul
Constantin GRAURE 
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conș- 
a comu- 
Burada, 

Bela Ve- 
Olaru,

re se pregătesc într-o 
meserie prin cursurile de 
calificare și practica la 
locul de muncă. Ritmul 
în care se îndeplinește a- 
ceastă importantă sarci
nă nu este însă satisfă
cător, deoarece în semes
trul I din acest an au 
fost calificați numai 1667 
muncitori ceea ce repre
zintă doar 28,5 1? sută 
din planul de pregătire 
anual. In prezent mai 
sînt cuprinși în cursurile 
de calificare 3439 munci
tori, 2960 dintre ei 
mind să le termine, 
bîndind o meserie în 
mestrul IV al acestui 
iar diferența de 770 mun
citori în trimestrul I 
1982, Nu este asigurată 
forța de muncă califica
tă, față de planul pe a- 
cest an, cu 736 muncitori 
pe municipiu, iar în ac
tivitatea minieră cu ;
proape 1500 muncitori.

I. BALAN
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Șeful de schimb Nico- 
lae Pleșa alături de 
cîțiva ortaci, componenți 
ai brigăzii conduse de 
brigadierul Ion Istrate 
de Ia sectorul II al mi
nei Paroșeni, după ie
șirea din sut.

rs;. La Grupul de șantiere
Valea Jiului

* al T.C.H.

Invățafi cu duhul blîndetib 
indisciplinații se simtw. alintați 

nu pedepsiți
Ca orice început, „Ju

dec ita muncitorească", 
inițiativă lansată de zia
rul nostru cu sprijinul 
-Comitetului municipal al 
sindicatelor, a fost privi
tă pe alocuri circums
pect, colectivele mine
rești din Vale au adop
tat-o insă eu interes, 
de-a lungul săptămînilor 
și lunilor de desfășura
re, această formă de ma
nifestare a democrației 
muncitorești, tribună de 
analiză critică și rezol- 
vire a problemelor cu 
care se confruntă unită
țile productive, și-a do
vedit eficiența și valoa
rea educativă, îmbogă
țind u-se pe parcurs cu 
profunde idei, concreti- 
zindu-se in variate „pro
ceduri", la diverse for
mații și nivele de muncă.

Semnificativă este. în

Fapte de muncă, fapte de vrednicie
Intervenție 

promptă
Importante lucrări 

de montaj
După încheierea lucrărilor de săpare și betonare 

a puțului orb nr. 15, de la orizontul 400, de către 
minerii sectorului de investiții de la mina Lupeni, 
montatorii sectorului le-au urmat exemplul. însufle
țirea cu care au început lucrările de transportare și 
montare a utilajelor pentru mașina de extracție a 
noului puț va duce la devansarea termenului de pu
nere în funcțiune. Cei 16 electrolăcătuși-montatori, în 
frunte cu șefii de echipă Pavel Silvester și Vasile 
Cherteș, coordonați de maistrul principal specialist 
Aurel Crainic, au terminat în cele mai bune condi- 
țiuni lucrările de transportare a mașinii de extrac
ție, a căror piese cîntăreso aproximativ 75 de tone.

„Executarea operației de transportare și începe
rea imediată a montării, ne relata Aurel Crainic, so
licită o temeinică pregătire profesională a muncitori
lor, și a cadrelor însărcinate cu asistența tehnică dar 
și dăruire din partea tuturor pentru realizarea lu
crării înainte de termenul stabilit. Aceasta mai cu 
seamă că puțul orb nr. 15 va extrage o mare can
titate de cărbune de la orizontul 360, fiind unul din 
obiectivele de investiții ce va asigura în continuare 
creșterea producției de cărbune la mina Lupeni".

Concomitent cu montarea mașinii de extracție 
electrolăcătușii pregătesc materialele necesare mon
tării instalațiilor anexe din rampa puțului pentru in
trodus vagonete In colivie, lanțul elevator, frînele și 
altele.

acest sens, hotărîrea a- 
doptată deja, ș'i de alte 
organizații sindicale din 
municipiul nostru de a-și 
însuși această inițiativă, 
probind astfel priza de 
care se bucură valențe
le ei educative. Cu pu
țin timp în urmă, în 
urma unor discuții fruc
tuoase, angajate cu se
cretarul comitetului de 
partid de la Grupul de 
șantiere Valea Jiului al 
T.C.H., am fost invitați 
la o „înfățișare" a 
decății muncitorești 
nivelul unei echipe 
zidari.

Se punea problema 
că această hotărîre este 
oportună și ce reflex va 
avea în atitudinea cons
tructorilor dezbaterea co
lectivă a unor abateri 
disciplinare. Răspunsul 
este simplu, bineînțeles

A. MICA, 
I.M. Lupeni

afirmativ. Grupul 
de șantiere înregistrează 
restanțe față de plan ca
re depășesc valoric 
2 000 000 lei. ba chiar lu
na august se înscrie în 
curba descendentă cu 
mai bine de jumătate din 
total. Intre obiectivele 
restanță se numără dis
pensarul sanitar din Pe- 
trila, spațiile comerciale 
de la parterele a trei 
blocuri din Vulcan etc. 
Sezonul ploios a debutat 
mai devreme decit se aș
tepta, i-a surprins pe 
constructori, se pare că 
nu toate formațiile au asi
gurate frontul de lucru, in 
interioare. In acest 
am fost martorii unui dia
log, In care un șef 
echipă de ispravă, I

Ion VULPE

O defecțiune apărută la 
lanțul elevator de la cul- 
butorul de cărbune din 
rampa puțului centru srl 
minei Dîlja a întrerupt 
într-una din zilele trecute 
fluxul extracției de căr
bune. După ce semnalis- 
tul Bușai Matei și însoți
torul de tren Mircea Ma
nea au anunțat defecțiu
nea la dispecer, s-au apu
cat de lucru. In momen
tul cînd au sosit cei 2 
meseriași trimiși de dis
pecer, lăcătușul de tură 
Vasile Rodiei și electricia
nul Gheorghe Bulbucan, 
le-au revenit doar sarcina 
să introducă un nou bu
lon. Datorită intervenției 
prompte a celor doi mun
citori, care nu s-au mul
țumit doar cu comunicarea 
defecțiunii la dispecer, 
culbutorul a fost repus în 
cuitul producției cu 46 de 
minute mai repede. In fe
lul acesta procesul de pro
ducție s-a desfășurat nor
mal.

la scoală
Anul acesta septem

brie a năvălit peste noi 
cu zile reci și ploaie.

Pe toate străzile din 
localitățile municipiu
lui se revarsă mii de 
oameni mici șl mari, 
cu ghiozdane, serviete, 
eu multe flori. ’

Acum, toate drumu
rile duc la... școală. 
Aici îi așteaptă spații 
școlare amenajatie, în 
mare parte, cu concur
sul unora dintre elevi. 
De fapt, în anul șco
lar trecut, mulțl dintre 
ei au participat la ac
țiuni de muncă patrio
tică pe marile șantie
re al« tării și ale Văii 
Jiului (termoficarea, re
parații școlare, comple
xul sportiv, construcții 
scolai e).

Mulțl au fost In 
cest an în tabere, 
munte șî la mare. ( 
amintiri vor putea 
păna !

Tuturor eleVilor 
dascălilor, acum, la 
ceput de drum, să le 
urăm putere de muncă, 
succese si multe bucu 
rii. (M.M.)
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Munca pentru
I . .Este ora două iară 
; un sf’rt. O noapte care 

își terne, liniștit și- mol
com, vălul de întuneric 
peste umerii obosiți ai o- 
rașului Lupeni. Doar în 
curtea minei, în galeriile 
ei subterane, și în prepa- 
ratie, la I.F.A. Vîscoza 
și în stația C.F.R., activi
tatea nu cunoaște clipe 
de odihnă. în rest, totul 
pare să fie cuprins de o 
liniște tonică și binefă
cătoare.

Și, totuși, mai este un 
loc unde oamenii nu cu
nosc odihna nici în aces
te ore din noapte. Acolo, 
unde nici nu se poate 
altfel. Este fabrica de 
pîine...

Intru în curtea fabri
cii. Pazniea Lucreția Di- 
nescu, deși mirată de vi
zita mea oarecum sur
prinzătoare pentru ora 
aceasta, după ce mă le
gitimează, mă conduce 
cu amabilitate la șeful 
de tură Traian Cadar. 
Intrînd în secție, am im
presia vagă că oamenii 
„luați cu treburile" —

__________
t

upTA. Veni, vidi și... nimic n-am rezolvat
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O sesizare adresată re
dacției ne invita la ma
gazinul 133 — electrice 
să ne convingem de gra
vitatea unor întîmplări 
datorate iresponsabilită
ții în muncă a echipei 
de intervenții apă-canai 
a E.G.C.L.

La fața locului, in
tr-adevăr, situația era a- 
iarmantă. In urma in un 
dațiilor prin ieșirea fi
nalului, magazia de măr
furi a magazinului arăta 
jalnic. Șeful magazinu
lui, Constantin Juncu, ne 
informează că, în urma 
verificării făcute după 
inundație, o comisie de 
la întreprinderea comer
cială a întocmit un pro
ces verbal de depreciere 
(semnat și de reprezen
tanți ai E.G.C.L.). pentru 
mărfuri în valoare 
peste 3 000 de lei.

„S-a întîmplat", va 
ce cineva neavizat, 
situația nu est'

de

zi-
Dar, 

aceasta.

I

pîine, pîinea
cum. îmi spune însoțito
rul meu, nici nu și-au 
dat seama că noaptea a 
venit furiș" peste ei. 
Activitatea febrilă — eu 
care mîinile cocătorilor 
Alexandru Mitu, Nicolae 
Vicol, loan Hegeduș și 
Traian Moldovan pregă
tesc eoca necesară, cu 
care modelatorii .Silvia 
Vitan, Vela Baniță si 
Viorica Florian dau for
mă plinii ce intră în 
cuptoare îți captivează 
privirile. La fel, mîinile 
eu mișcări iuți și preci
se ale panacodarilor Ma
ria Vadeș, Leontina Răs- 
colean și Doina Năstase, 
sub supravegherea can- 
taragistei Ioana Moldo
van și a magazionerei 
Silvia Laurean — ne în
credințează că și azi, ca 
dealtfel în fiecare zi, 
pîinea ce va poposi pe 
mesele noastre va fi 
proaspătă și rumenă. Șe
ful de tură Traian Ca
dar ne promite că efor
tul lor comun va duce 
și de data aceasta, la a- 
sigurareș celor fi 800 kg
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Magazinul de electrice 
a mai fost inundat de 
4 ori, în 19 iulie, apoi 
de două ori în august, 
ultima dată în 5 septem
brie. Sîmbătă, 5 septem
brie dispeceratul de la 
Aeroport al E.G.C.L. a 
primit reclamația, a tri
mis „echipa" de urgen
țe (echipa, in ghilimele 
pentru că era formată 
decît dintr-un muncitor 
— Miron Vreja — n.n.). 
Așadar, sîmbătă 5 sep
tembrie „echipa" a venit, 
a văzut, a închis apa de 
pe toată coloana și... a 
plecat. Duminică normal, 
locatarii de pe scară a- 
veau nevoie ele apă. Au 
dat drumul la 
și- 
electrice (plină 
biecte neînsuflețite, 
sensibile la apă și rezi
duuri de 
s-a umplut

Cu ce 
muncitorul

robinet
magazia unității de 

de o- 
dar

canalizare)... 
din nou.
a intervenit 

Miron Vre-

pentru muncă
de pîine albă, interme
diară și tip „Dîmbovița" 
pe care unitățile de des
facere din Lupeni, Uri- 
cani și Cîmpu lui Neag 
le . oferă cumpărătorilor 
în fiecare dimineață.

Un sublim efort co
mun, o minunată dorin
ță de autodepășire în
gemănează munca fără 
preget a acestor creatori 
de piine din Lupeni. La 
fel cum preparatorii în
nobilează, cărbunele ex
tras din adîncuri de mi
neri, cărbune transportat 
apoi în aceeași noapte 
de ceferiști în diverse 
colțuri ale țării, tot așa, 
pentru ei, acești „arti
zani" ai „aurului galben", 
al „bărăganelor" noastre, 
răsplătesc truda lor din 
fiecare zi și noapte, mo- 
clelînd și aducînd în fie
care dimineață pe mesele 
mineri lor, pre părătorilor, 
ale textiliștilor și cefe
riștilor pîinea aceea atît 
de necesară și atît de 
meritată... O simbioză a- 
tît de minunată.

Ioan Alexandru TĂTAR
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ja ? Ce a raportat el 
dispeceratului ? Adică, 
oprim apa și ne ducem ? 
Cu asta am rezolvat se
sizarea abonatului ? La 
aceste întrebări n-am 
putut primi răspuns, ' în
trucât dispecera Maria 
Takacs nu prea era la 
locul de muncă unde lă
sase s-o înlocuiască o... 
operatoare hidraulică 
(greu, tare greu am pu
tut afla că o cheamă 
Ana Csocnadi). După a- 
proape o jumătate de oră 
de încercări neizbutite 
am găsit-o pe dispecera 
Maria Takacs care 
luat la întrebări ; 
n-are voie omul să 
câteva minute ?“
ne-a rămas decît să 
trebăm pe șeful dînsei, 
tovarășul Ion Nicolae. 
Era plecat la întreprin
dere cu actele. Am su
nat Ia E.G.C.L., dar cel 
căutat de noi nu era a- 
colo.

ne-a 
„Ce 

plece 
Nu 
în-

Frezorul Ștefan Bedii 
este unul din cei mai 
pricepuți și harnici me
seriași din cadrul ate
lierului de confecții me
talice de la Livezeni ce 
aparține de I.R.I.U.M.P.

* f

I

ne-a asigurat că 
să fie mereu ne- 
Mai prindem cu- 
o asemenea asi-

In timpul acesta (ora 
10,00 — 10,30, luni, 7 
septembrie), magazinul 
de electrice stătea închis, 
iar vânzătoarele nu mai 
pridideau să dea apa afa
ră. Noua echipă de in
tervenție sosită la fața 
locului 
aici or 
cazuri, 
raj, la 
gurare...

Față de această situa
ție îndrăznim o propu
nere ; nu este oare posi
bilă modificarea scurge
rii pe coloana de apă, 
astfel încît aceasta , să 
nu mai treacă prin ma
gazinul de produse elec
trice ? Și, o sugestie ; 
E.G.C.L.-ul să ia măsuri 
împotriva spiritului de 
iresponsabilitate, delă
sare, de Ia dispeceratul 
din cartierul Aeroport. 
Așteptăm răspuns.
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N-a avut gură să strige
V-ați întrebat, vreoda

tă, cît costă un metru de 
cablu din cupru ? Ei bine, 
in funcție de grosimea lui, 
poate să coste între 350 
și 600 lei. Cablul despre 
care este vorba aici mă- 

■ sura peste 300 m, fiecare 
metru costînd mai mult 
de 500 lei. Valoarea lui 
totală-peste 150 000 lei. 
Să derulăm „filmul' aces
tui cablu de. cupru...

Acum vreo '8 ani, între 
puțurile 1 și 2 Maleia; ale 
minei Livezeni s-a întins 
un cablu, cablul amin
tit. Intre timp a fost a- 
menajată o linie aeriană 
și... cablul nostru a ră
mas cuminte pe loc in aș
teptarea unui stăpîn. Dar 
acesta nu s-a găsit. Și, 
conform proverbului „nu 
e pentru cine se pregăteș
te, ci pentru cine se... 
găsește", iată că duminică 
6 septembrie s-au... „găsit" 
stăpînii cablului. Niște 
„specialiști" în făcut căl
dări și tuciuri, dar și în 
„tras la stingă", au des
coperit cablul. Și, cum nu 
puteau să-1 transporte așa, 
de 300 m, s-au apucat 
să-1 „mărunțească". Bucăți 
de cite aproximativ 3 m, 
108 la număr. Lucrau de

I
I

1
I
I

NOI APARTAMENTE. 
Marți, pe strada Tranda
firilor din noul centru 
civic al orașului Lupeni 
a fost recepționată scara 
I, cu 20 de apartamente, 
din blocul 11. In acest 
bloc, cu un total de 55 
apartamente, vor fi re
cepționate in săptămînile 
următoare și celelalte do
uă scări, asigurîndu-se 
minerilor locuințe con
fortabile în zona Bărbă- 
teni a orașului. (A. Mi
ca. coresp.).

LA MULȚI ANI 1 U- 
rarea a fost adresată lă
cătușului șef de echipă, 
Anghe] Ștefăneseu, de la 
sectorul I al minei Lo- 
nea, de către conducerea 
unității, pentru cei 32 
de ani lucrați la aceeași 
întreprindere, cu ocazia 
ieșirii la pensie.

AMENAJĂRI. In car
tierul Bărbâteni, a în
ceput betonarea drumu
lui de acces spre noile 
blocuri 17, 16. 15, 14, care 
au fost date in folosință 
locatarilor. A mai rămas 
nebetonată o porțiune de 
drum de circa 20 ml. 
care în curînd va fi dată 
în folosință, astfel încît 

zor deși nu prea le place 
munca. I’e acolo treceau 
autobuze cu mineri, ca
dre tehnice... Dar nimeni 
nu s-a sesizat că acești a- 
depți ai cîștigului fără 
muncă săvîi’șesc o fraudă, 
l-au speriat cu cîtevâ glu
me și... atît. Noroc că lu
crătorii de la secția eco
nomică a miliției Petro
șani au „prins firul", mai 
bine zis cablul. Infracto
rii au dispărut,^ dar, firă 
îndoială, vor fi prinși. 
Cuprul a fost transportat 
de miliție(! ?) în incinta 
minei Livezeni. Deci, a 
trebuit să vină miliția să 
recupereze bunurile mate
riale ale I.M. Livezeni.

Totul e bine cînd se 
termină cu bine, dar o în
trebare stăruie. Dacă a- 
cest cablu de cupru n-a 
avut „gură să strige", așa 
cum multe alte materii 
prime și materiale refolo- 
siblle nu pot s-o facă, 
oare n-ar fi cazul să ră
bufnească spiritul gospo
dăresc din cei ce sînt plă
tiți să facă asta la respec
tiva întreprindere ? E o 
întrebare care, firește, aș
teaptă răspuns.

Mircea BUNU

să asigure accesul nor- | 
inal al autoturismelor și > 
o mai bună circulație I 
pietonală pentru locata
rii noului cartier.

DIN INIȚIATIVA CA- » 
SEI DE CULTURA, ieri | 
a avut loc masa rotun- I 
dă pe tema „Relația din- ■ 
tre vînzători și cumpără- I 
tori", Ia care au pârtiei- . 
pat oamenii muncii de I 
la I.C.S.A. si A.P.

IN PAS CU PREOCU- I 
I’ARILE, cu viața colec- I 
tivelor de muncă — așa I 
reușește să fie de mai | 
mult timp propaganda I 
vizuală de la cele două . 
întreprinderi miniere din I 
Lupeni. Reține atenția ■ 
îndeosebi consecvența cu 
care la mina Lupeni este 
popularizată experiența 
brigăzilor fruntașe și 
perseverența in comba
terea unor manifestări 
de indisciplină.

MEDALION. Azi, are 
loc în sala de lectură a 
bibliotecii de la casa de 
cultură, medalion literar 
„George Bacovia".

Rubrică realizată de •
GH. BOȚEA

tu o puy. * 1

Dacă sindicatele și con
siliile oamenilor muncii de 
ia întreprinderile miniere 
Lonea, Vulcan si Lupeni, 
de la I.R.I.U.M.P., B.A.P. 
și I.A.C.C.V.J. s-au ocupat 
eu răspundere încă de la 
începutul anului de orga
nizarea corespunzătoare a 
activității în domeniul 
pregătirii forței de mun- 
< ă reușind ca în semestrul
1 să se califice in între
gime numărul de munci
tori prevăzuți pe întregul 
an, nu la fel de bine stau 
lucrurile in celelalte uni
tăți economice. O serie de 
întreprinderi miniere au 
realizat un procent mic 
din planul de pregătire a 
forței de muncă rămînînd 
descoperite, față de sarci
nile din acest domeniu și 
cerințele activității pro
ductive, eu un însemnat 
număr de muncitori cali
ficați cum este cazul la 
Dîlja (145 muncitori), Pe- 
trila (135), Livezeni (110), 
Aninoasa (160), Paroșeni 
(80), Uricani (105), Băr- 
băteni (80), I.P.C.V.J. (185), 
l.C.M.M. (220). De altfel 
la meseria de mineri, din 
planul pe acest an de 2325 
muncitori prevăzuți să se 

< ililiCe s-a realizat în pri
vim semestru de abia 477 
» mai sînt cuprinși la

Sindicatele — implicate decisiv în realizarea 
sarcinii complexe privind pregătirea 

forței de munca
cursuri 922 de muncitori. 
Principala cauză — fluc
tuația ridicată la această 
categorie de muncitori cu
prinși la calificare. Acest 
neajuns pricinuiește dimi
nuări dăunătoare ale nu
mărului de muncitori în 
timpul școlarizării, în me
die de 33 la sută. Erte in
fluențat astfel negativ re
zultatul final al planului 
de calificare, din care 
cauză unele întreprinderi 
miniere se văd nevoite 
să-și deschidă noi cursuri, 
cu noi cheltuieli.

Deficiențe au fost sem
nalate șl din alte sectoa
re de activitate. Din lip
sa de candidați pentru 
școlile profesionale, dar și 
datorită fluctuației planul 
de calificare de asemenea 
nu a fost realizat la 
I.U.M.P, (381 muncitori), 
Fabrica de tricotaje Pe
troșani (97), precum și la 
întreprinderea de confec
ții Vulcan (40).

Trăgindu-se semnalul de 
alarmă că nu se realizea
ză planul la calificări in 
meseriile specifice domenii

lor construcții de mașini și 
industrie ușoară, s-a ară
tat în plenară că acest ne
ajuns confruntă și activi
tatea de construcții-mon- 
taj, dar probleme deose
bite ridică mai ales asi
gurarea forței de muncă 
calificată pentru noile o- 
biective industriale care 
voi fi puse in curînd in 
funcțiune — Fabrica de 
mătase Lupeni (doar 265 
muncitori calificați asi
gurați din necesarul de 

490), precum și la între
prindere de produse elec
trotehnice Petroșani (din 
necesarul de 350 muncitori 
calificați s-au asigurat doar 
169).

Analizei exigente a fost 
supus și aportul pe care 
îl au în balanța realizării 
numărului de muncitori 

calificați, absolvenții lice
elor industriale treapta I 
și a Il-a. Dacă la I.U.M.P. 
și I.R.I.U.M.P. există pro
grame concrete de efectu
are a stagiului de practică 
in producție, elevii fiind 
repartizați în secții lu 
crînd pe mașini și primind 

îndrumări de la maiștri și 
muncitori cu experiență, 
nu același lucru se în- 
timplă în întreprinderile 
miniere. Spre această me
serie de bază în Valea Jiu
lui puțini copii ai oameni
lor muncii optează de. pe 
băncile școlii (de fapt or
ganizațiile U.T.C., sindica
tele duc o slabă muncă de 
îndrumare a elevilor, iar 
pe părinții acestora nu-i 
influențează cu nimic), iar 
cu toate acestea — cul
mea ! — tocmai la între
prinderile miniere elevii 
nu sînt primiți cu căldu
ră, nu sînt repartizați la 
locurile de muncă produc
tive pentru a lucra în me
seria în care s-au pregătit 
teoretic în școală.

Deși a existat preocupa
re și s-au făcut lucruri 
bune în acțiunea de poli
calificare (cuprinși peste 
420 muncitori calificați în- 
tr-o meserie), ca și în ac
țiunea de perfecționare 
profesională, această ac
tivitate nu este mulțumi
toare sub aspect calitativ. 
In rîndurile personalului 

cuprins la policalificare și 
perfecționare se manifestă 
carențe sub aspectul în
sușirii noilor tehnologii, a 
metodelor de organizare a 
producției și muncii în con
dițiile mecanizării comple
xe introduse în subteran, 
funcționarea utilajelor mo
derne și exploatarea lor 
corectă, la parametri înalți.

Disecând deficiențele -și 
neajunsurile. participanții 
la dezbateri — Ion Stoi, 
Mihai Pintea, Iosif Gu- 
ran, ’ Victor Negru, losif 
Furnea, Vasile Drăgan, E- 
lena Pantelimon, Alexan
dru Bucea, Ariadna Cioa
tă și alții — în interven
țiile lor au făcut propuneri 
concrete pentru stăvilirea 
fluctuației forței de mun
că, ca o primă condiție 
pentru îmbunătățirea acti
vității de calificare a per
sonalului muncitor. De la 
șefii de formații și pînă 
la maiștri, în munca cu 
noii încadrați să se mani
feste atenție, solicitudine, 
tact și răbdare. Sindicatele 
și organizațiile U.T.C. să 
reactiveze inițiativa „Prie

tenii noului încadrat". Con
ducerile colective să acțio
neze ca noilor încadrați să 
li se asigure hrană co
respunzătoare la cantină, 
iar la căminele de nefami- 
liști condiții de viață tot 
mal bune, de petrecere 
plăcută a timpului liber 
și de edeație moral-politi- 

că.
Conducerile colective să 
asigure spațiul necesar și 
o dotare didactică moder
nă școlilor de calificare, 
lectori la cursuri din rîn- 
clul celor mai competente 
cadre tehnice ; a fost sub
liniată ideea ca însuși di
rectorul întreprinderii sau 
inginerul șef să predea cu 
regularitate materiile de 
bază. Demnă de pus în 
aplicare este totodată pro
punerea ca munictorilor 
merituoși cuprinși la 
cursurile de calificare să 
li se acorde stimulente 
materiale, iar față de ab
solvenții liceelor industri
ale repartizați in produc
ție, de elevii _ ■-> fac 
practica să se manifeste o 
preocupare plină de aten
ție și bunăvoință în a- 
cordarea îndrumării și 
sprijinului de care au ne
voie pentru a le cîștiga 
încrederea, a ,le stimula 
dragostea de meserie.
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„can- 
după 
bună

Dîl ja 
„Gor-

ce merge in 
destainuie Ion 

secretarul

In sector nu 
o hotărîre mai 
pină ce nu e 

„Gornistul".

și-a trăil-o aici in 
cărbunelui și a-

eameni 
„să-i 

Petru

Mircea BUJORESCU

se simt
(Urmare din pag. h

și realizea-

cu

nu e a-

Ancheta socială

plan)
amără-

Un examen al

11 cheamă Constantin 
Corcodel și e maistru 
minier principal. Are 31 
de ani... de mină și ie
se la pensie. I se spune, 
aici la sectorul Ill și de 
cînd lucrează la mină, 
„Gornistul". Nici el nu 
știe de ce. „Gornistul", în 
pofida poreclei, este tă
cut. La ora 5 dimineața, 
cînd stăm de vorbă es
te, înlr-adevăr, greu să 
închegi o discuție. împo
triva obiceiului îl „trag 
de limbă". Și-a început 
activitatea la mina Pe
trila, ca vagonetar. A- 
poi a uitai de Oltețul ca
re trece prin Bălceștii 
din Vilcea și a rămas în 
Petrila pe unde trece, 
de-o veșnicie, Jiul. Via-

ța lui 
Valea 
mintirile ei sînt frumoa
se. Mină, mineri, minerit. 
A urcat treptele profesiei 
lucrînd ca șef 
dă la Petrila, 
195S, apoi la 
pină in 1961. 
la mina Dîlja, 
desfășurat 
ca adjunct 
Despre ce 
minte cu 
pre multe.
a condus la mina Petrila 
prima brigadă de tine
ret, fruntașă pe fără. Po
vestește cum a devenit 
comunist, ne spune cu o 
umbră de mîndră nostal
gie, trebuia să facem u- 
cenicie serioasă, 
didatură“, numai 
• activitate foarte 
colectivul te propunea, 
trebuia să doveilești prin 
fapte că meriți această 
calitate".

Pensionarul Constantin 
Corcodel a muncit la toa
te felurile de lucrări mi
niere. Peste tot s-a ocu
pat cu pasiune și răb
dare de formarea oame
nilor, asigurarea rezervei 
de mineri buni, 
de nădejde care 
calce pe urme".
Scrădeanu i-a fost ajutor 
minier, brigadierul Gheor-

de briga- 
pină in 
Aninoasa 
Pe urmă, 
unde a 

activitatea și 
șef de sector, 
își aduce a- 
plăcere ? Des- 
Prin 1952-1957

ghe Opreanu de la 
de asemena. Lingi 
nisi" s-a format briga
dierul Dumitru Perju, tel 
din sectorul III al minei 
Livezeni. „Majoritatea 
minerilor sectorului au 
lucrat sub conducerea 
mea, ei au învățat de la 
mine și, împreună, am 
învățat noile tehnologii 
din minerit. N-am prins 
trocul, dar am apucat 
rîznuța și caii de mină. 
De la rîznuță și pină la .părinții lor să 
complexul mecanizat șl după pensionarea tată-

organizației de partid 
din sector.

Munca cinstită iți oferă 
satisfacții. Eroul repor
tajului nostru le-a avut. 
Satisfacțiile muncii și ale 
vieții. Cele două fiice a- 
le sale, Aurelia și Ana 
au învățat de la tatăl lor 
perseverența, cinstea și 
corectitudinea. Aurelia a 
terminat A.S.E.-ul la Cra
iova, Ana mai are un 
an. Amîndouă țin ca 

ră'mină

• <

ț
I

I
I

I

ț

• •priceperii și
maturității minerești

(Urmare din pag ])

cglectivului de mineri de 
la Uricani de a da patriei 
tot mai mult cărbune. Sem
nificativ de consemnat es
te faptul că în trimestrul 
111 al anului mina Uri- 
cani și-a depășit, la zi, 
sarcinile de plan cu pes

te 5 600 tone cărbune.

„Să muncim șl să trăim în chip comunist ii

SMA-2 pe care l-am 
montat noi în sector e 
un drum lung, e o via
ță". Drept vorbește 
Constantin Corcodel. Dru
mul acesta lung. înseam
nă ani de muncă, trans
formări radicale în pre
gătirea lui profesională, 
necazuri și bucurii, de 
fapt, o viață de om. Un 
om despre care toți orta
cii vorbesc numai în su
perlative, 
se ia nici 
deosebită 
consultat
„Nea Cestică ne va lipsi 
mult după 
pensie", se
Diaconescu.

lui, în Vale. Timpul 
hotărî.

„Orice 
mint, nu 
teres, ci 
pasiune, 
tate și tragere de inimă 
Așa și cu mineritul. Nu 
doar bani mulți — mulți 
înseamnă să fii miner, 
ci munca perfect conști
entă, ideea că mîinile ta
le descleștează lumii.ia 
întunericului pentru bi
nele tău și. al aler tăi" 
— iată profesiunea de 
credință a unui om ca
re pleacă din minerit cu 
fruntea sus.

luc.ru de pe 
se face din 
cu plăcsre 
cu responsabili-

ca-
e- 
a 

să

mitru Ardeleanu (care a 
-calificat în ultimul timp 
10 muncitori 
ză depășiri substanțiale 
și constante de 
concluziona 
ciune.

— Nu e bitum, 
racet la magazie. Ce lu
crăm azi la terase, mîine 
spală ploaia. Dacă nu-ți 
faci „casă" de vara, iar
na n-ai ce face, stai la 
umbra pomului...

La nerealizări s-a fă
cut insă simțit și apor
tul nemotivatelor — 
4851 pe primul semestru, 
la care se adaugă 234 în 
august. Iată de ce, am 
salutat ideea ca judecata 
muncitorească să se des
fășoare în cadrul echipei 
de zidari condusă de Ion 
Veghea. Discuțiile pur
tate cu Dumitru Bălan, 
secretarul de partid pc 
grup, cu Cornel Vasian, 
președintele comitetului 
sindicatului, cu tehnicia
nul llie Borcoș, membru 
al acestui comitet și Au
gustin Prodan, secretarul 
organizației P.C.R, al șan
tierului nr. 1, au relevat 
că deși echipa realizează 
o depășire lunară de 10 
procente, totuși absento- 
manii privează colegii de 
muncă și întreprinderea 
de realizări și venituri 
substanțiale. Concret, în 
august. Aurel Gheorghe 
„a uitat" să vină la lucru 
de trei ori, Pălăguța Tu- 
doran a rămas datoare 
cu patru șuturi, dar re
cordmanii nemotivatelor, 
cu o întreagă săptămînă 
de lucru, sînt Petru Chi- 
per și Ion Stoica. Am 
căutat, marți, echipa cu 
pricina la blocul 2 A, a- 
flat în construcție, în 
preajma redacției. Cum 
ploua, cum front de lu
cru nu exista în interioa
re, toți zidarii echipei 
plecaseră în altă parte 
sau se încălzeau la vreun 
foc. Șeful de echipă era 
încă în concediu. A doua 
zi. ploua din nou. dar am 
găsit doi muncitori pre-

alintați
gătind mortarul (la ora 
9 !), alții erau detașați la 
blocul 14, iar doi — Ion 
Mihăie.și și Profira Co- 
dreanu... lipseau. Ce are 
de zis Ion Stoica, vizavi 
de „reclama" pe cave și-a 
făcut-o ca absentoman 
de profesie ?

— Am avut niște pro
bleme. Am fost plecat a- 
casă două zile. Am fost 
și bolnav. Dar Pălăguța 
Tudoran a lipsit mai mult. 
Mai vine cu o cerere la 
tovarășul inginer, urai 
un concediu medical...

Tovarășul inginer 
numește llie Gaja: nu 
țelegem însă ușurința 
care îi învoiește pe unii 
subalterni, se știe, lipsa 
forței de muncă grevea
ză asupra rezultatelor 
grupului și totuși.;.

Angajamentul „de ri
goare" al Pălăguței 
doran este privit 
cumspect, vom 
asupra acestui caz și a 
altora reieșite din dez
baterile judecății mun
citorești. In acest context 
și-a spus cuvîntul și nou- 
încadratul Ernest Mrz 
zec.
să 
promptitudine și exigen
ță, măsurile pentru sanc
ționarea și combaterea in
disciplinei. In acest sens, 
„Judecata muncitoreas

că", desfășurată miercuri, 
are numai darul de a 
deschide pîrtie favorabi
lă unor acțiuni hotărî- 
te ; este necesară ge
neralizarea acestei for
me de manifestare a au- 
toconduțerii muncitorești, 
la nivelul tuturor forma
țiilor de muncă 
șantierelor. De 
semenea, 
xiestei instanțe muncito
rești merită mai 
osteneală, ] 
mula spiritul 
autocritic al 
rilor, în fapt 
rea“ avînd 
contribuie 
prin sancțiunile și mă
surile dictate, la redre
sarea producției.

f* ară îndoială, or-icîl 
rar fi realizările de 

mari, de spectacu
loase, esențialul nu-1 cons
tituie obținerea lor, ci 
racterul permanent al 
mutației, dorința vie 
minerilor care știu
muncească și să trăiască 
în chip comunist, de a tra
duce în fapte obiectivele 
înscrise în documentele ce
lui de-al XIT-lca Congres 
al 
nit, la sectorul II al mi
nei Uricani, numeroase e- 
xemple ale unor formații 
de lucru mature, cu vechi 
stagii în minerit, adevă
rate izvoare de inițiati
ve (aici se aplică inițiati
vele „Brigada înaltei pro- . 
ductivități", „Exemplul în 
muncă, familie și societa
te") — școli de caractere, 
de afirmare a personalită
ții omului nou, brigăzi ca

partidului. Am întil-

re se afirmă armonios pe 
tărîmul 1 ielelor. O pildă 
elocventă în acest sens o 
oferă Gheorghe Meleșcan, 
llie Coste, Ștefan Nichi- 
țelea, 
meric 
Sasz, 
cei 80 
pie, 
găzii este în concediu, de
pășesc preliminarul zilnic 
cu 50—60 de vagonete. Va- 
sile Tapalagă, secretarul 
organizației de bază Nr. 2 
și Iacob Stoica, șeful sec
torului, ne mărturiseau:. 
„Realizările obținute se 
datoresc oamenilor; ei sînt 
cei care hotărăsc soarta 
producției, al lor este me
ritul. Trebuie să spunem 
că în sectorul nostru oa
menii știu să se mobilize
ze, să se unească în de
pășirea greutăților. Secto
rul II își va onora în 
exemplar sarcinile de 
in acest prim an al 
tații și eficienței.

responsabili- 
în muncă, ve
de a trăi și 

chip comunist, 
și hărnicia sînt

Iirimia Deak, E-
Lacatoș, Dănilă 

șef de schimb, toți 
de ortaci ai lui Scor- 

care deși șeful bri-

mod 
plan 
cali-

Tu-
cir- 

reveni

Ernest Mra- 
Colectivul trebuie 
hotărască, cu

și 
a- 

organizarea a-

l multă 
pentru a sti- 

critic și 
constructo- 
„pronunța- 

menirea să 
intr-adevăr i

I nalta 
late 
ința 

munci în 
priceperea
trăsături caracteristice mi
nerilor de aici, ele repre
zintă pentru colectivul sec
torului II o îndelungată 
tradiție în muncă.

Un colectiv tînăr care se afirmă prin rezultatele 
obținute in muncă 
de confecții Vulcan 
în țară ci și peste
roase modele de confecții de o varietate sortimentală 
și coloristică deosebită. .

făcind din numele întreprinderii 
un renume recunoscut nu numai 
hotare, prin desfacerea a nunie-

Foto : șt. NEMECSEK

Bumerangul iubirii nedrămuite
Arimul strigă

A* pleșitoarele
rtrimul strigăt al noului născut declanșează co-

A* pleșitoarele și înălțătoarele acorduri ale odei 
bucuriei de viață; sentimentul matern trebuie 

să fie însă „titrat" de actul de responsabilitate so
cială al părinților, care au datoria de a încerdința so
cietății un cetățean demn și util, vigoarea sa morală 
și fizică asigurînd astlel continuitatea generațiilor, sal
tul calitativ al nivelului de viață și civilizație al ur
mașilor săi. Iată cum rodul dragostei se împlinește 
in personalitate distinctă, în ani îndelungați de edu
cație, la care își aduc un prețios obol părinții, spri
jiniți consecvent de instituțiile de învățămînt, de ca
drul relațiilor sociale, care determină caracterul și 
conținutul unei societăți. In contextul moral al socie
tății românești contemporane, munca și traiul cinstit, 
normele de etică și echitate socialistă implică pri
mordialitatea părinților între factorii educogeni, nu 
numai ca o cutumă multimilenară, ci și ca o obliga
ție de mare responsabilitate socială. Sînt însă unii 
părinți care lasă educația fiilor la voia întimplării 
sau transferă sarcinile lor școlii, altor instituții, alte
ori mediul social afectează nedorit, cu consecințe gra
ve, 
samblul ei, prin 
tora, generate de lipsa

/line

'■* de Deste acest „Ulise 
viciului", amăgit 
sirenele viclene 

ale beției, omul capabil de 
o asemenea faptă mîrșavă, 
un atentat abominabil la 
adresa firii ? Arpad Ilaj- 
nal are deja 24 de ani, dar 
nu s-a decis deocamdată 
să pornească pe un drum 
demn în viață. In vară 
a încercat să se încadre
ze ca vagonetar la l.M. 
Lonea. In iulie și august 
a lucrat doar 18 zile, s-a 
„plictisit" totuși prea repe
de, dăruindu-se cu frene
zie traiului parazitar. Pen
tru repetate beții, provo
cări de scandal 
de persoane a 
ționat și apoi 
de lucrătorii de 
vertismentul reprezentanți
lor legii n-a fost luat in 
seamă, dimpotrivă aventu
rile bachice din ziua de 
31 august s-au constituit 
într-un apogeu al carierei 
sale de huligan și parazit. 
Să sperăm că apogeul va 
deveni epilog. Fiindcă, în 
scurtă vreme, s-a aflat in 
fața completului de jude
cată, fiind condamnat, po
trivit Decretului nr. 153/ 
1970, cu executarea pedep
sei într-un anume loc de 
muncă,
seamă 
morale 
tr«.

eparte de noi gimiul 
că A.H. este un re
but social, că, de a- 

pus la stîlpul infa- 
nu mai are dreptul 
se înregimenta în 

cinstiți. 
Trebuie însă 
să priceapă

cum, 
miei, 
de a 
rîndul oamenilor
Dimpotrivă, 

ca el însuși 
care este rostul sau ade
vărat in societate, să fie 
ajutat, cu înțelegere, dar 
șl exigență, de colegii de 
muncă, de prieteni, de opi
nia publică. Or, sc știe, este 
mai greu să reeduci decît 
să formezi deprinderi și 
convingeri despre muncă 
și viață. Repetăm, evoluția 
sa morală depinde, în pri
mul rînd, de el. Cit des
pre suferințele îndurate de 
mama, cicatricele sufle
tești vor rămîne de ne
șters, poate totuși iubirea 
maternă se va ascunde în
tr-un tainic colț al inimii, 
în același timp, tardivele 
reflecții ale mamei asupra 
modului cum l-a educat pe 
Arpad H., reproșurile la 
adresa iubirii nedrămuite 
de mamă, care s-au răs- 
frînt asupra ei ca un bu
merang, au totuși darul să 
trezească frămîntări sufle
tești asemănătoare și în 
conștiința unor „părinți- 
problemă", care neglijează, 
declarat sau nu, permanen
ta stare de educatori în 
care trebuie să se afle 
față de copiii lor.

Ion VULPE

și acostări 
fost aten- 
sancționat 
miliție. A-atît pe unii din copii cit și colectivitatea în an- 

manifestările antisociale ale aces- 
de supraveghere ți educație.

n-a vrut sau n-a avut să-i 
dea bani, a devastat apar
tamentul, apoi, părîndu-i-se 
că n-a fost „convingător", 
ți-a alungat propria ma
mă din casă, de parcă ci
ne știe cu ce drepturi era 
investit. Glasul sîngelui 
n-a răbufnit în conștiința 
brutei alcoolizate, dimpo
trivă din bezna care-i nă
pădise mintea n-a licărit 
măcar sentimentul încercat 
chiar și de mamiferele 
primare, al dragostei față 
de ființa care le-a dat via
ță,-hrană, afecțiune și în
grijire.

aria Hajnal, din Pe
trila, e demnă de 
compătimit. Spre bă- 

trînețe, cînd grijile vie
ții n-ar mai trebui să dos
pească necazuri prea mari, 
este terorizată de Arpad 
Hajnal, adică fiul ei, 
în toată firea, 
pretinde brutal ți îi dij- 
muiește banii pentru 
da pe băutură. In seara zi
lei de 31 august, spre e- 
xemplu, fiul a pătruns în 
locuința ei, și-a repetat 
„recitalul" bineînțeles în 
stare de avansată ebrieta
te. Refuzat, poate bătrîna

care
om

îi

a-i

pentru a relua în 
adevăratele valori 
ale societății noas-

luc.ru
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Manifestări consacrate apariției în India 
a lucrării „Din gîndirea social-politică 

a președintelui României, Nicolae Ceausescu"
DELIII 16 (Agerpres). La „Centrul

1 internațional indian", din Delhi, a avut 
loc o adunare în cadrul căreia au fost 

’ lansate cele cinci volume ale lucrării 
„Din gîndirea social-politică a președin
telui României, Nicolae Ceausescu", a- 
părute în India în editura „Mosaic Pu

blications Press". Evenimentul editorial 
răspunde interesului deosebit de larg 
în rîndul opiniei publice indiene, do
rinței de a cunoaște opera teoretică și 
activitatea practică a președintelui Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, contribuția activă 
pe care conducătorul partidului și sta
tului nostru o aduce la soluționarea ma
rilor probleme ale contemporaneității.

în cadrul adunării, secretarul general 
al Partidului Congresul Național Indian, 

S.S. Mahapatra, a înmînat președintelui 
Camerei Populare a Parlamentului in
dian, Bal Ram Djakher, și celorlalți 
demnitari indieni cîte un set din volu
mele lucrării președintelui Nicolae 
Ceaușescu.

Cu prilejul adunării au luat cuvîntul 
Ram Djakher, președintele Camerei 
Populare a Parlamentului, R.V, Swa- 
minathan, ministru de stat la Ministe
rul Agriculturii, S.S. Mahapatra.

Pcefața la seria celor cinci volume 
este semnată de reputatul om de știință 
indian prof. dr. Ram Naresh Trivedi, 
președintele Departamentului de științe 
politice al Unversității din Ranchi, ca

re evidențiază cu căldură puternica 
personalitate de om politic de talie in
ternațională a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, contribuția sa Ia definirea 
conținutului epocii actuale, la descifra
rea sensurilor marilor mișcări și muta
ții din lumea contemporană, capacita
tea sa de analiză științifică a semnifi
cațiilor profunde ale prefacerilor ce au 
loc în viața internațională, gîndirea vie, 
originală, spiritul novator și clarviziu
nea analizelor sale.

Apariția în India a celor cinci volu
me se înscrie în ampla suită de iniți
ative editoriale întreprinse pe plan in
ternațional pentru cunoașterea gîndirii 
politice a președintelui Nicolae 
Ceaușescu în domeniul relațiilor inter
naționale, a politicii externe promovate 
de Partidul Comunist Român și de sta

tul român, a aspirațiilor de pace și co
laborare ale poporului nostru. Ea re
prezintă, totodată, o vibrantă chemare 
pe care Republica Socialistă România 
— prin glasul președintelui său, Nicolae 
Ceaușescu — o adresează popoarelor, 
parlamentelor și guvernelor tu
turor statelor, oamenilor politici, forțe
lor revoluționare, democratice și pro
gresiste, maselor populare de pretutin
deni de a nu precupeți nici un efort 
pentru a asigura pacea și securitatea 

internațională, a dezvolta larg colabora- ' 
rea șî cooperarea pașnică, a edifica o 
lume, mai dreaptă și mai bună.

AUSTRALIA sprijină e- 
forturile țărilor africane, 
in special ale celor aflate 
în „prima linie" pentru a 
se ajunge cit mai curînd 
posibil Ia o soluție justă 
în problema Namibiei, so
luție care implică retra
gerea trupelor sud-africa- 
ne din acest teritoriu, or
ganizarea de alegeri libe
re și deplina independență

pentru poporul namibian, 
a declarat primul minis
tru al Australiei, Malcolm 
Fraser.

Totodată, el a denunțat 
recentele atacuri ale Re
publicii Sud-Africane îm
potriva Angolei.

CELE TREI PARTIDE 
care au întrunit majori
tatea absolută în noua 
componență a Stortingului 
norvegian ales la 13 și 14 
septembrie — Partidul 
Conservator, Partidul de 
Centru și Partidul Creș
tin Popular — au început 
consultările în vederea for
mării unui cabinet de 
coaliție, transmite agen
ția U.P.I. Sursa mențio
nează, pe de altă parte, 
existența unor puncte di
vergente între cele trei 

formațiuni politice.

încheierea vizitei ministrului de externe 
român, în Iugoslavia

BELGRAD 16 (Agerpres). 
— Ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socia- 
.iste România, Ștefan An- 
Jrei, a efectuat la invi
tația secretarului federal 
pentru afacerile externe al 
Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia, Iosip 
Vrhoveț, o vizită oficială 
de prietenie în Iugosla
via, în perioada 14-15 sep
tembrie 1981.

Președintele Prezidiului 
R.S.F. Iugoslavia, Serghei 
Kraigher, a primit pe mi
nistrul Ștefan Andrei ca- 
e, cu acest prilej, a trans

mis un mesaj prietenesc

din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România.

Ministrul român al afa
cerilor externe s-a întîlnit 
și cu Stane Dolanț, mefn- 
bru al Prezidiului C.C. al 
U.C.I

Ministrul Ștefan Andrei 
și secretarul federal Iosip 
Vrhoveț au efectuat un 
schimb cuprinzător de pă
reri privind dezvoltarea 
relațiilor bilaterale și pro
blemele actuale interna

ționale. Ei au constatat cu 
sastisfacție că relațiile din
tre cele două țări se dez
voltă cu succes pe bazele 
stabilite în cadrul întîl- 
nirilor tradiționale româ- 
no-iugoslave la cel mai 
înalt nivel, în spiritul prie
teniei, bunei vecinătăți și 
înțelegerii reciproce. Cele 
două părți au reafirmat 
hotărîrea de a dezvolta în 
continuare colaborarea re
ciprocă, subliniind în mod 
deosebit necesitatea in
tensificării colaborării e- 
conomice de lungă dura
tă.

Cele două părți au acor
dat o atenție deosebită 
problemelor edificării se
curității și colaborării în 
Europa. S-a subliniat ne
cesitatea ca reuniunea de 
la Madrid să se încheie cu 
rezultate pozitive care să 
dea un nou impuls reali
zării tuturor prevederilor 
Actului final de la Helsin
ki, să stabilească convoca
rea Conferinței pentru în
tărirea încrederii și dezar
mare în Europa și să asi
gure continuitatea procesu
lui general-european în
ceput la Helsinki.
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Fotbal, divizia B

FILME
I PETROȘANI — 7 No- 
i iembrie : Serpico, I—II ; 
: Republica : Capcana
î mercenarilor; Unirea : 
■ Duelul.
! PETRILA : Campionul 
i I-II.
! LONEA : Mașina tim-
• pului.
! ANINOASA : încă o
; dată la Veneția.
i VULCAN — Luceafă- 
i rul : Confidențe; Mun

citoresc : Privighetoarea.
LUPENI — Cultural ; 

i Iancu Jianu haiducul ;
URICANI : Vineri nu

• e sărbătoare.i

■ 9,00 Teleșcoală. 10,00
i Curs de limbă rusă. 10,20

Muzică ușoară. 10,35 O- 
mul și sănătatea. 10,55 
Roman-foileton: „Vîntul 
speranței". -11,50 Mo
ment folcloric. 12,10 Tri
buna TV i P.C.R. — 
partid revoluționar al 
clasei muncitoare, forța 
politică conducătoare a 
societății noastre socia
liste. 1-2,35 Telex. 
16,05 Viața școlii. 16,55 
Șlagăre dansate. 17,15 
Viața culturală. 18,00 A- 
genda Festivalului „Geor
ge Enescu". 18,20 Fotbal 
internațional. Rezumate
le meciurilor disputate 
miercuri în cupele euro
pene intercluburi. 18,50 
1001 de seri. 19,00 Tele
jurnal. 19,30 Actualitatea 
economică. 20,00 Din să
lile de concert și de spec
tacol ale Festivalului in
ternațional George F.nes- 
cu. 20,30 Ora tineretului. 
21,15 In lumea enigmelor 
— serial științific. 21,40 
La izvoarele cîntecului. 
22,05 Telejurnal.

întreprinderea 
materiale de construcții Deva
recrutează absolvenți treapta I de liceu, în ve
derea școlarizării prin școală profesională in 
meseriile :

— dulgher — 36 locuri
— montator prefabricate — 36 locuri 
După absolvire vor fi încadrați la Șantier

Montaj Panouri mari Lupeni.
înscrierile și școlarizarea se fac la Liceul 

industrial nr. 3 Deva, strada Prelungirea Oi- 
tuz nr. 8, telefon 22231.

Informații suplimentare I.M.C. Deva, tele
fon 13930, interior 117 sau Șantier Lupeni, te
lefon 70985.

întreprinderea
materiale de construcții Deva

încadrează urgent

pentru Șantierul de montaj panouri mari Lupeni

— zidari
— montatori panouri
— dulgheri
— sudori
— muncitori necalificați.

Informații suplimentare la Șantier montaj 
panouri mari Lupeni, strada Liliacului nr. 2,

insistențelor sale în preaj
ma porții adverse. în sfîr- 
șit, cînd spectatorii , se te
meau, ca nu cumva oca
ziile să se răzbune, la un 
corner expediat de Petre 
Popa, Leca de la 6—7 me
tri înscrie imparabil : 1—0 
pentru Minerul. Era minu- - 
tul 73 și se profila o vic
torie meritată și sigură a 
gazdelor. Se putea înscrie 
și în minutul 75, dar Cio
rîia, dintr-o poziție foar
te bună șutează peste 
poartă (așa cum de alt
fel a făcut-o tot meciul). 
Astfel s-a încheiat al trei
lea meci acasă cu 1—0, 
pentru Minerul, dar așa 
cum am arătat la început, 
după un joc bun, care a 
mulțumit pe cei circa 2C00 
de spectatori. Vorba unui 
spectator la sfîrșitul me
ciului : „Numai de ar ți
ne..." Echipa utilizată : 
Homan — Leordean, Trui
că, Greu, Ghenți — Cio
rîia, Petre Popa, Moraru 
— Voicu (min. 46 Leca), 
Ion Jenică (min. 64 Se- 
beștyen), Mușat. S-au re- _ 
marcat: Homan, Greu,
Truică, Moraru, P. Popa și 
Mușat. A arbitrat foarte 
bine o brigadă compdusă 
din Alexandru Ilie (la 
centru) și Erlod Gidea 
(ambii din Craiova) și 
Cristian Făgaș (Tg. Jiu).

loan Alexandru TATAR

, aceiași „actori", 
a fost mult mai bună

scenă"
,regta

LUFENI —
ARAD 1—0 
cei care au

ii

MINERUL 
STRUNGUL 
(0—0). Pentru 
lipsit de la partida dispu
tată duminică, pe cel mai 
frumos și îngrijit stadion 
din Vale, prima impresie 
lăsată de acest scor mi
nim ar fi cea a unei vic
torii chinuite. Din fericire 
însă n-a mai fost așa. în 
pofida victorîej obținute 
doar cu 1—0 de gazde, su
porterii Minerului au avut 
cea mai frumoasă dumi
nică din acest sezon. A- 
ceasta datorită evoluției 
de ansamblu, evoluție că
reia putem acorda pe me
rit, cel puțin calificativul 
„bine". De data aceasta 
jocul a fost mai limpede 
și aerisit, fazele au fost 
mai bine gîndite, avînd 
clarviziune și doar pri
peala lui Ion Jenică și 
Ciorîia (exasperanți în ra
tările lor) au făcut ca sco
rul să fie limitat. Meritul 
jocului bun al gazdelor 
revine în cea mai mare 
parte lui Mușat, extrema 
dreaptă provenită de la 
divizionara „A" Jiul. Pri
ma acțiune periculoasă a 
gazdelor (ca de altfel cele 
mai multe) îl are la origi

tocmai pe acesta : în 
el driblează 
dar în mo-

ne
minutul 8, 
trei jucători 
mentul șutului este blocat. 
Cu excepția a trei-patru 
faze de atac, arădenii au 
fost constrinși la o apă
rare supranumerică. Avînd 
în față un portar, ezitant 
în prima repriză, dar si
gur și curajos in cea de-a 
doua, jucătorii gazdelor 
puteau să tranșeze în fa
voarea lor soarta partidei, 
încă din prima repriză. 
De ce nu s-a întimplat to
tuși așa 1 Pentru că în 
primele 25 de minute s-a 
abuzat (din nou) de cen
trări înalte. Și pentru ci
ne 7 Pentru Ion

Ciorîia, 
jucători scunzi, fără 
o șansă în duelurile 
ene. Din fericire 
jucătorii Minerului, 
„debarasat" de data 
ceasta de... încăpățînarea 
lor, și au trecut la un alt 
„registru", combinînd cu 
mingi joase, la firul ier
bii. Din acel moment, fa
zele periculoase la poar
ta oaspeților s-au înmul
țit. Se cuvine să mai a- 
dăugăm că prezența juni
orului Ghenți în formația

Pentru Ion Jenică, 
Voicu și Moraru, 

nici 
aeri- 
însă, 
s-au 

a-

o
siguran-

Minerului a constituit 
plăcută surpriză, 
ța din apărare ca fundaș 
stînga, fiind completată 

de un apetit lăudabil în 
fazele de atac. Dealtfel, 
trebuie subliniat faptul că 
jocul bun al întregii echi
pe s-a datorat și sprijinu
lui permanent pe care și 
ceilalți trei fundași (Greu, 
Truică și Leordean l-au 
dat în fazele ofensive. Se 
poate afirma că Leca (in
trodus după pauză în lo
cul lui Voicu) s-a „specia
lizat" în a înscrie golul 
victoriei. Și de data 
ceasta introducerea lui 
echipă s-a dovedit a 
salvatoare. După cîteva o- 
cazii ratate de Ion Jenică, 
veritabil „campion" in a- 
cest sens, tot Leca va 
marca golul victoriei. Dar 
iată ocaziile irosite incre
dibil de Ion Jenică : min. 
55 șut de la 8 metri, dar 
respinge Vidac ; min. 59, 
„cap" de la 6 metri peste 
poartă ; min. 60 Leca îl 
pasează înapoi, dar cu 
poarta goală, el nimereș
te... un adversar ! ; min. 
63 ratare de la numai 2 
metri. A fost, se pare, o 
zi nenorocasă, în ciuda

a- 
în 
fi

i-^ACȚlA Șl ADMINISTRAȚIA! Petroșani, str. Nicolae Bălcescu, telefoane 4 16 62 (secretariat). 4 2464 (secții).

telefon 70985.

Mica publicitate
VIND Moskvici 1 500, cu 

24 000 km. Adresați Cons
tantin llie, Iscroni, 323. 
(818)

SCHIMB garsonieră, con
fort 1, Hunedoara, Dacia 
23/80, cu similar Petro
șani. Informații prin poș
tă, Nelega Mihai. (817)

CAUT femeie îngrijire 
copil 2 ani, la domiciliu, 
intre orele 6 și 16 după- 
masă. Adresați, Aviatorilor 
Bloc 54 sc. 6 ap. 81, Pe
troșani, după ora 16. (819)

PIERDUT ecuson nr. 
6873, eliberat de Prepara- 
ția Petrila, pe numele 
Zarnecz loan. Se declară 
nul. (808)

PIERDUT foaie parcurs 
s^ria IV 460261, eliberată 
de Energoconstrucția Min
tia — Deva, Lot Paroșeni, 
pe numele Onuț Vasile. 
Se declară nulă. (815)

PIERDUT cal roșu cu 
puțin alb piciorul drept 
spate. Adresați: Ititesc Pe
tru, Livezeni — Părăieni 
8. Recompensă. (816)

PIERDUT legitimație de 
serviciu și ecuson nr. 
558, eliberate de B.A.T. 
Petroșani. Se declară nu
le. (820)

PIERDUT legitimație de 
student pe numele Vârțan 
Dumitru, eliberată de Ins
titutul de mine Petroșani. 
Se declară nulă. (821)

PIERDUT foaie matrico
lă de absolvire a 9 clase 
eliberată de Liceul indus
trial Lonea, pe numele Bă- 
doi Viorica, in anul 1978. 
Se declară nulă. (823)

PIERDUT legitimare de 
serviciu și legitimație da 
călătorie nr. 110, pe nume
le Bălan Marius, elibera
tă de I.G.C.L. Petroșani. 
Se declară nule. (824)

PIERDUT foaie matrico
lă pentru 8 clase și diplo
mă de calificare in me
seria de lăcătuș pe nume
le Bejan Florian, elibe

rate de Șc. generală nr. 5 
Vulcan și de l.M. Vulcan. 
Se declară nule. (825)
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